NÁVOD NA SESTAVENÍ PLASMACAR
PlasmaCar obdržíte v originální kartonové krabici, která obsahuje všechny potřebné díly pro úplné sestavení vozítka.
Samozřejmostí je podrobný návod na montáž včetně pomocných obrázků.
Montáž vozítka PlasmaCar je jednoduchá a zvládne ji i technický neodborník. Než však začnete s montáží, přečtěte si
pozorně s vozítkem PlasmaCar dodaný montážní návod!

Postup montáže:

Začněte nasazením koleček. Vše je vyrobeno tak, aby jejich nasazení bylo jednoznačné. Výstupek na noze kolečka
zapadá vždy do drážky. Kolečko pak při jeho úplném doražení do lůžka musí přesně zapadnout. Můžete si pomoci
gumovou paličkou, abyste kolečko snáze zatlačili do jeho lůžka.

Pak přistoupíte k vložení řídící tyčky s kolečky do otvorů v těle vozítka.Vkládáte odspodu, při prostrčení prvním otvorem
v podvozku nezapomeňte nasadit na tyčku řízení dodaný molitanový obal (viz obrázek 4), který má však víceméně
estetickou funkci. Vložíte tyčku řízení zespodu i do otvoru v horním oblouku a zdola narazíte silou (nejlépe opět za
pomoci gumové paličky - viz obrázek 5) celý podvozek až na doraz. Tyčka řízení je tak uložena v ložiscích, což
zabezpečuje vysokou kvalitu a odolnost natáčení tyčky řízení.

Nyní se dostanete k velmi důležitému bodu celé montáže, a sice nasazení a upevnění volantu. Dbejte, aby volant byl
srovnán s osou koleček, jak je naznačeno na obrázku 7. Přitom platí, že menší kolečka podvozku směřují přímo dopředu a
užší strana volantu směřuje dozadu vozítka. V tyčce řízení je vložen upevňovací šroub, který nyní po srovnání volantu a
řídítek co nejvíce utáhnete. Pomocí Vašeho nástrčkového klíče 17mm nebo použitím dodávaného trubkového klíče, jímž
protáhnete např. tělo šroubováku, utáhnete tedy šroub maximální silou. Tak zabezpečíte, že je volant pevně uchycen.
Přitom dávejte pozor stále na to, aby byly volant a kolečka v jedné ose.

A to je vlastně vše. Už zbývá jenom zakrýt otvor ve středu volantu přiloženou krytkou a PlasmaCar je připraven k jízdě!
Všechno zabere maximálně 10 minut času i pro toho, kdo montáž provádí poprvé.

Ještě několik praktických rad pro montáž a jízdu na vozítku PlasmaCar:
► Jestliže je při montáži stojka postranního kolečka již jednou zaražena do jejího uložení v korpusu, pak už tuto nelze
vyjmout zpět.
► Pokud nedotáhnete šroub ve volantu dostatečně silně, může se časem upevnění volantu uvolnit a volant jakoby
prokluzuje. Pak stačí vyjmout krytku volantu, srovnat volant a kolečka do jedné osy a šroub opět co nejvíce dotáhnout.
► Nejlépe jezdí PlasmaCar na rovném a hladkém povrchu. PlasmaCar má značnou nosnost, výrobce uvádí 100 kg na
hladkém povrchu a 55 kg na nerovném povrchu. Testovali jsme jízdu dospělých a jde to naprosto bez problémů. Ani pro
dospělého není jízda na vozítku PlasmaCar nepříjemná, lokty opřete o kolena a jedete.
► Je vhodné být při jízdě lehce předkloněn. Jednak se tím zlepší trakce, neboť přenesete těžiště na hnací kolečka, jednak
se tím předejde případnému naklonění celého vozítka dozadu.
► PlasmaCar lze používat uvnitř i venku, je odolný i proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Nedoporučuje se
jezdit na měkkých dřevěných podlahách, neboť z principu pohonu lze usuzovat na možnost zanechání stop na takových
površích.

