
Obecné informace  
JAMARA e.K. neručí za škody způsobené samotnému výrobku nebo tímto způsobem je způsobena 
nesprávnými provozními nebo manipulačními chybami. Zákazník nese plnou odpovědnost za správné 
používání a manipulace, včetně, bez omezení, montáže, nabíjení, použití a výběr provozního 
prostoru. Viz návod k obsluze a obsluze, který obsahuje důležité informace a varování. 
 
Vhodné pro děti od 3 let. Upozornění: Nevhodné pro děti do 36 měsíců. NEBEZPEČÍ. Obsahuje malé 
části, které mohou být spolknuty. Uchovávejte mimo dosah dětí 
• Před použitím odstraňte všechny ochranné fólie ze všech částí 
• Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženým obsahem fyzické, 
smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a / nebo znalostí. 
• Díky své nejvyšší rychlosti není tato hračka vhodná pro děti do 3 let! 
• Minimální věk: 3 roky (v závislosti na vývoji, minimální věk 4 roky by mohla být vhodná), Maximální 
hmotnost: <30 kg  
 
Před montáží 
• Pro montáž je nutný dospělý. Při montáži udržujte děti mimo dosah. 
• Nářadí (není součástí dodávky) potřebné pro montáž: šroubovák 
 
Osvědčení o shodě 
JAMARA e.K. hereb „E-Trike Racer, č. 460226, č. 460227, č. 460228“a požadavky, jakož i jakékoli 
další směrnice směrnice EHS 2014/30 / EU,2014/30 / EU, 2011/65 / EU a 2009/48 / ES.Další 
informace naleznete také na adrese: www.jamara-shop.com/Conformity 
 
Před použitím si pozorně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny. Abyste předešli nehodám a 
zraněním, NEPONECHEJTE své dítě bez dozoru při provozu vozidla. Nikdy nenechávejte své dítě 
mimo dohled, když řídíte vozidlo. NEPOUŽÍVEJTE vozidlo na veřejných komunikacích nebo na 
místech s nebezpečím výbuchu. Provozujte Ride On Car pouze na místech, jako je soukromé 
parkoviště, soukromý pozemek nebo jiných bezpečných místech. Ujistěte se, že není ohrožena žádná 
osoba ani zvíře. Model se zastaví po uvolnění akcelerátoru, nezávisle na vodorovné poloze. Vozidlo 
nemá brzdu ani parkovací brzdu. Nepoužívejte vozidlo do kopce nebo z kopce a zajistěte jej při 
parkování. 
 
 
NEBEZPEČÍ 

● Chcete-li zajistit bezpečnou jízdu, měli byste se ujistit, že vaše dítě rozumí a dodržuje 

následující pravidla: 
- Vždy sedí pevně, nevstávejte během jízdy. 
- Nikdy neberte další děti na jízdu. (Vozidlo je vhodné pouze pro 1 osobu) 
- Drž pevně. 
- Nikdy nejezděte bez bot. 
- Nikdy nejezděte ve tmě. 

● Ruce, vlasy, volný oděv a jiné předměty uchovávejte mimo dosah rotujících částí. 

● Model by neměl být používán v místnostech nebo halách s vysokou vlhkostí (např. G.), v dešti 

nebo na mokrých površích. Nebezpečí poruchy nebo poškození elektroniky a bydlení. 

● Model není odolný proti vodě nebo stříkající vodě. Používejte pouze na asfaltových plochách 

(např. dlažby). Model není vhodný pro provoz v trávě nebo hlíně. 

http://www.jamara-shop.com/Conformity


1 Kostra 
2 Řidítka 
3 Sedadlo 
4 Přední část 
5 Čelní plexi 
6 Přední nárazník 
7 Přední vidlice 
8 Přední osa 
9 Zadní osa 
10 Přední kolo 
11 Zadní kolo 2x 
12 Podložka Ø 8 mm 4x 
13 Matka 4x 
14 Pouzdro 2x 
15 Matka Ø 5 mm 
16 Šroub M5 x 35 
17 Klíč 
18 Návod 
 
 

 
 
 
 

 
1. Připojte hlavu vozidla 
Vložte jazýčky na hlavě vozidla (4) do drážek 
Přední část šasi (1) a zatlačte, dokud neuslyšíte „kliknout“ 
místo 
2. Připojte přední vidlici 
Přední blatník (6) nasuňte na přední vidlici (7) 
rovným koncem. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Připojte přední vidlici a madlo 
3. Zvedněte vozidlo nahoru a zasuňte rovný konec 
přední vidlice (7) do otvoru na podvozku (1). 
4. Nasaďte madlo (2) na konec přední vidlice. Sestavte 
otvory na rukojeti s otvorem na přední vidlici, 
zasuňte šroub M5 x 35 (16). Našroubujte matici (15) 
opačným koncem šroubu pomocí šroubováku. 
 
 

 
 
Nasaďte přední kolo 
Utáhněte pojistnou matici (13) na konec přední nápravy (8) pomocí klíče (17). Nasuňte podložku Ø 8 
mm (12) na přední nápravu. 
Přední nápravu (8) zasuňte otvorem na jedné straně přední vidlice (7). 
Nasuňte pouzdro (14) na přední nápravu. Nasuňte přední kolo (10) 
na přední nápravu. Pokračujte v tlačení přední nápravy, dokud neunikne 
otvorem na druhé straně přední vidlice. Nasuňte Ø 8 mm 
podložku (12) na přední nápravu. Utáhněte pojistnou matici (13) až na konec přední nápravy klíčem 
pro zajištění předního kola. 
 
 



 

 
 
Nasaďte zadní kola 
Otočte karosérii vozidla (1) dnem vzhůru. Vložte zadní nápravu (9) 
do otvoru na zadním vozidle. Nasuňte zadní kolo (11) na zadní osu (9). Nasuňte podložku Ø 8 mm 
(12) na zadní nápravu. Utáhněte pojistnou matici (13) ke konci zadní nápravy pomocí klíče (18). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Montáž baterií 

● Odstraňte šroub na krytu akumulátoru čelního skla. 

● Sejměte kryt baterie z prostoru pro baterie. 

● Vložte 2 x AA baterie, dbejte na správnou polaritu. 

● Umístěte kryt baterie do bateriového prostoru 

a upevněte šroubem, který jste odstranili v prvním kroku. 

● Stisknutím tlačítka na přístrojové desce zkontrolujte zvuk 

 
Připevněte čelní sklo 
Vložte jazýčky na čelním skle (5) do drážek na přední části vozidla. 
 
Upozornění - baterie: 
Nelze dobíjet baterie, které nejsou nabíjecí! 
Neotvírat! 
Nevhazujte do ohně! 
Nemíchejte staré a nové baterie! 
Nemíchejte alkalické baterie, standardní (uhlík-zinek) nebo nabíjecí baterie! 
Nabíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty! 
Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pouze pod dozorem dospělého! 
Napájecí svorky nesmí být zkratovány! 
 

 
 
Namontujte sedadlo 
Umístěte sedadlo (3) do polohy a použijte zámek sedadla. 
 

 
 
Nabíjení vozidla 
• Při nabíjení musí být napájení v poloze OFF. 
• Zástrčku nabíječky zapojte do zásuvky ve zdi. LED dioda na nabíječce indikuje, že je připravena k 
nabíjení. 
• Konektor nabíječky (D) zasuňte do konektoru akumulátoru (A). LED dioda změní barvu, když se 
nabíjí. 



• Doba nabíjení je 8 až 12 hodin. 
• Když vozidlo začne jezdit pomalu, dobijte baterii. 
• Nenabíjejte baterii více než jednou během 24 hodin. 
• Nabíječka a baterie se během nabíjení zahřívají. 
 
Varování! 
• Před každým použitím nechte model po každém použití dostatečně vychladnout. 
Pokud používáte další baterie, nechte je vychladnout minimálně 15 minut před dalším použitím. 
Přehřátí může poškodit elektroniku nebo způsobit požár. 
• Model ihned po nabití odpojte od nabíječky. 
 
 
CZ - Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby! 
K řízení vozidla je zapotřebí minimální úroveň dovednosti a opatrnosti. Ujistěte se o základních 
znalostech fungování modelu a jeho vlastností. Model je těžký. Jedná se o zvýšené riziko zranění a 
poškození v případě ztráty kontroly nad řízením. Vyhněte se jakémukoli úmyslnému nebo 
neúmyslnému střetu s objekty nebo osobami. 
 

 
 
 
Připojení baterie 
Otevřete sedadlo a připojte konektor baterie (A) ke konektoru vozidla (B). 
 
 
 



 
 
Funkce 
1 Nožní pedál 
Stiskněte pedál dolů, model se pohne dopředu. 
2 Tlačítko Zvuk 
Stiskněte tlačítko pro přehrávání zvuku. 
 
 
Nebezpečí! 
Vozidlo vždy vypněte ihned po každém použití. Baterie by měla být odpojena ihned po každém 
použití. Baterie může být vybitá nechtěným zapnutím nebo ponecháním baterie připojené. Hluboké 
vybití baterie, která ztratí napájení, ji může poškodit natolik, že nabíjení nebo vybíjení již není možné 
a baterie se může během nabíjení i vznítit (nebezpečí požáru). Nikdy se nepokoušejte nabíjet nebo 
vybíjet hluboce vybitou baterií. Napětí baterie by nemělo být nikdy nižší než 5,7 voltů, aby nedošlo k 
poškození. Plně nabitá baterie má napětí 6,5 voltů. Po použití, neporušená baterie musí být plně 
nabitá po ochlazení (cca 10 minut), ale ne po době delší než než 12 hodin. Tím se vyhnete 
hlubokému vybití způsobenému samovybíjením. Při nepoužívání nebo skladování baterie musí být 
zkontrolováno nejméně každé tři měsíce napětí (min. 6,2 V) nebo poškození a v případě potřeby je 
akumulátor potřeba nabít nebo zlikvidovat. 
 
Odstraňování problémů - Vozidlo nejezdí 
● Baterie může být vybitá. 

Po každém použití nebo minimálně jednou měsíčně nabijte baterii. Nenechte baterii v nabíječce déle 
než 12 hodin. 
● Konektor baterie nebo vodiče jsou uvolněné. 

Ujistěte se, že jsou konektory baterie pevně zapojeny. 

● Elektrický systém je poškozen. 

Voda mohla systém zkorodovat nebo uvolnit nečistoty, štěrk nebo písek. 
Pokud váš problém ještě nebyl vyřešen, najdete další řešení problémů a odpovídající náhradní díly na 
naší domovské stránce (www.jamara-shop.com) pod číslem 460226. 
 
 
Omezení při likvidaci 
Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat s komunálním odpadem. Jste povinni se zbavit baterií 
(oddělený sběr). Po použití můžete baterie bezplatně vrátit do obchodu. Vzhledem k tomu, že baterie 
obsahují látky, které mohou být dráždivé, mohou vyvolat alergii a jsou velmi silné a reaktivní, 
oddělené shromažďování a řádná recyklace je důležitá pro životní prostředí a pro vaše zdraví. Pokud 
jsou baterie označeny chemickým symbolem Hg, Cd nebo Pb pod přeškrtnutým odpadkovým košem 
se vztahuje k tomu, že produkt obsahuje více než 0,0005% rtuti (Hg), více než 0,002% kadmia (Cd) 
nebo více než 0,004% olova (Pb). 


