
MOXIE

VĚK: 4-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 110 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

WHEELBARROW-RACER

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 103 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

TEMPLATE
G1

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG
DÉLKA: 80 CM - 120 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 40 CM

HMOTNOST: 2.22 lb / 1 KG

OBTÍŽNOST

GAIAG1

VĚK: 1-3 ROKY
MAX. NOSNOST: 21 KG
DÉLKA: 80 CM - 103 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 18 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

MINI-BENDERG1

VĚK: 2-3 ROKY
MAX. NOSNOST: 21 KG
DÉLKA: 95 CM - 103 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 23 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

HIKER

VĚK: 2-4 ROKY
MAX. NOSNOST: 25 KG
DÉLKA: 95 CM - 111 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 21 CM

HMOTNOST: 12.12 lb / 5,5 
KG

OBTÍŽNOST

WHEELER

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 35 CM
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

LOW-RIDERG1

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG
DÉLKA: 95 CM - 120 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 30 CM

HMOTNOST: 12.12 lb / 5,5 
KG

OBTÍŽNOST

G1

ROADYG1

VĚK: 4-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 111 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 35 CM
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

TAXIG1

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 11 CM
HMOTNOST: 9.92 lb / 4,5 

KG

OBTÍŽNOST

G1

PRIMO
OBTÍŽNOST

VĚK: 0-1 ROKY
MAX. NOSNOST: 13 KG
DÉLKA: 55 CM - 80 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

PEPPER

VĚK: 2-4 ROKY
MAX. NOSNOST: 25 KG
DÉLKA: 95 CM - 111 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 21 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

SCOOTY

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 20 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

KNEE-RACER

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 103 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

ZOOM

VĚK: 5-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 110 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

FATBOY

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23KG

DÉLKA: 97 - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

G1

FLASH
OBTÍŽNOST

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23KG

DÉLKA: 97 - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

G1

KNEE-RACER XL

VĚK: 7-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 111 CM - 179 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

G1

SIROCCO

VĚK: 6-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 47 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2.5 H

OBTÍŽNOST

G1

STREETWAVE

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

FUNBOARD

VĚK: 6-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 48 KG

DÉLKA: 118 CM - 143 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

OBTÍŽNOST

G2

OX

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23 KG
DÉLKA: 97 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3.5 H

OBTÍŽNOST

G2

RIDER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: KG

DÉLKA: 87 CM - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

FUNBOARD

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

OBTÍŽNOST

G3

CATERPILLAR XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

CRUISER

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

FLOWMOTION XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G1

DASH

VĚK: 7-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 125 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G1

GECKO XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

CABBY

VĚK: 3-8 ROKY
MAX. NOSNOST: 37 KG
DÉLKA: 97 CM - 133 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

GO-KART

VĚK: 5-8 ROKY
MAX. NOSNOST: 37 KG

DÉLKA: 110 CM - 133 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5,5 H

OBTÍŽNOST

G1

MINIBIKE

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 4,5 H

OBTÍŽNOST

G1

HOTROD

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G1

QUAD

VĚK: 5-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G1

FLOWMOTION XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

BUSTER

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G2

BENDER

VĚK: 5-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 47 KG

DÉLKA: 110 CM - 143 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5 H

OBTÍŽNOST

G1

TRAILER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G1

BARRY

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G1

SHOPPER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G1

WHEELBARROW RACER XL

VĚK: 3-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G1

MOXIE

VĚK: 4-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 110 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

WHEELBARROW-RACER

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 103 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

TEMPLATE
G1

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG
DÉLKA: 80 CM - 120 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 40 CM

HMOTNOST: 2.22 lb / 1 KG

OBTÍŽNOST

GAIAG1

VĚK: 1-3 ROKY
MAX. NOSNOST: 21 KG
DÉLKA: 80 CM - 103 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 18 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

MINI-BENDERG1

VĚK: 2-3 ROKY
MAX. NOSNOST: 21 KG
DÉLKA: 95 CM - 103 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 23 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

HIKER

VĚK: 2-4 ROKY
MAX. NOSNOST: 25 KG
DÉLKA: 95 CM - 111 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 21 CM

HMOTNOST: 12.12 lb / 5,5 
KG

OBTÍŽNOST

WHEELER

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 35 CM
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

LOW-RIDERG1

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG
DÉLKA: 95 CM - 120 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 30 CM

HMOTNOST: 12.12 lb / 5,5 
KG

OBTÍŽNOST

G1

ROADYG1

VĚK: 4-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 111 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 35 CM
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

TAXIG1

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 30 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

VÝŠKA SEDÁTKA: 11 CM
HMOTNOST: 9.92 lb / 4,5 

KG

OBTÍŽNOST

G1

PRIMO
OBTÍŽNOST

VĚK: 0-1 ROKY
MAX. NOSNOST: 13 KG
DÉLKA: 55 CM - 80 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

PEPPER

VĚK: 2-4 ROKY
MAX. NOSNOST: 25 KG
DÉLKA: 95 CM - 111 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
VÝŠKA SEDÁTKA: 21 CM

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

SCOOTY

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 20 KG

DÉLKA: 103 CM - 120 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

KNEE-RACER

VĚK: 3-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 103 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

ZOOM

VĚK: 5-6 ROKY
MAX. NOSNOST: 34 KG

DÉLKA: 110 CM - 125 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

FATBOY

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23KG

DÉLKA: 97 - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

OBTÍŽNOST

G1

FLASH
OBTÍŽNOST

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23KG

DÉLKA: 97 - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

HMOTNOST: 11 lb / 5 KG

G1

KNEE-RACER XL

VĚK: 7-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 111 CM - 179 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H
HMOTNOST: 8.82 lb / 4 KG

OBTÍŽNOST

G1

SIROCCO

VĚK: 6-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 47 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2.5 H

OBTÍŽNOST

G1

STREETWAVE

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

FUNBOARD

VĚK: 6-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 48 KG

DÉLKA: 118 CM - 143 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

OBTÍŽNOST

G2

OX

VĚK: 3-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 23 KG
DÉLKA: 97 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3.5 H

OBTÍŽNOST

G2

RIDER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: KG

DÉLKA: 87 CM - 113 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

FUNBOARD

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1.5 H

OBTÍŽNOST

G3

CATERPILLAR XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 70 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

CRUISER

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

FLOWMOTION XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G1

DASH

VĚK: 7-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 125 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G1

GECKO XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

CABBY

VĚK: 3-8 ROKY
MAX. NOSNOST: 37 KG
DÉLKA: 97 CM - 133 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G2

GO-KART

VĚK: 5-8 ROKY
MAX. NOSNOST: 37 KG

DÉLKA: 110 CM - 133 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5,5 H

OBTÍŽNOST

G1

MINIBIKE

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 4,5 H

OBTÍŽNOST

G1

HOTROD

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G1

QUAD

VĚK: 5-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G1

FLOWMOTION XL

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 H

OBTÍŽNOST

G2

BUSTER

VĚK: 6-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 6,5 H

OBTÍŽNOST

G2

BENDER

VĚK: 5-10 ROKY
MAX. NOSNOST: 47 KG

DÉLKA: 110 CM - 143 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 5 H

OBTÍŽNOST

G1

TRAILER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G1

BARRY

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G1

SHOPPER

VĚK: 2-5 ROKY
MAX. NOSNOST: 22 KG
DÉLKA: 87 CM - 113 CM

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 H

OBTÍŽNOST

G1

WHEELBARROW RACER XL

VĚK: 3-14 ROKY
MAX. NOSNOST: 69 KG

DÉLKA: 118 CM - 168 CM
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G1



Před tím, než začnete sestavovat a používat náš produkt, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní upo-
zornění. Tato upozornění a návody obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti vašich dětí. Je na vaší od-
povědnosti, abyste spolu se svým dítětem prošli tyto informace a ujistili se, že si je plně vědomo všech rizik, před 
tím, než začne jezdit. Nedodržení instrukcí a bezpečnostních doporučení může vést k vážným zraněním i smrti.

Elektronickou verzi tohoto dokumentu naleznete na následující webové adrese: 
www.infento.com

VAROVÁNÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JE JEDNÍM Z NAŠICH FIREMNÍCH 
PILÍŘŮ A PROTO NABÍZÍME POUZE ELEKTRONICKÉ NÁVODY. I PŘESTO SI 

POTŘEBUJETE TENTO NÁVOD VYTISKNOUT? DOPORUČUJEME TISKNOUT 
ČERNOBÍLE 2 AŽ 4 STRÁNKY NA JEDEN LIST. 

VAROVÁNÍ! DOHLED RODIČŮ
A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stejně jako jiné pohyblivé výrobky, vozítka složená z 
dílů Infento mohou být nebezpečná, pokud jim ne-
věnujete náležitou péči a pozornost. Pro snížení rizika 
vážného zranění používejte pouze pod dohledem 
dospělých. Rodiče si musí přečíst následující varování 
a pokyny při každém sestavování vozítka Infento. Je 
vaší odpovědností přečíst si tyto informace
a ujistit se, že všichni uživatelé vozítka rozumí všem 
varováním, upozorněním, instrukcím a bezpečnostním 
pokynům, a zajistit, že jsou malí uživatelé vozítka 
schopni výrobek používat. Společnost Infento 
doporučuje opakovaně si přečíst a zlepšovat si 
povědomí o tomto návodu k použití spolu s malými 
uživateli a zároveň kontrolovat a udržovat vozítka 
Infento svých dětí pro zajištění bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! JÍZDA NA VOZÍTKÁCH
INFENTO MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU
AKTIVITOU

Jízda na vozítkách Infento může být nebezpečnou 
aktivitou. Některé podmínky mohou způsobit závadu 
vybavení, aniž by byla vada na straně výrobce. Vozítka 
vyrobená z dílů Infento se mohou pohybovat a jsou k
tomu určena. Je tedy možné nad nimi ztratit kontrolu, 
spadnout z nich nebo se dostat do nebezpečných 
situací, kterým nelze zamezit, ani při zvýšené opatr-
nostiopatrnosti a dodržování pokynů. Pokud k takové 
situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i 
když používáte ochranné vybavení a další
opatření. Používejte vozítko na vlastní riziko a
řiďte se zdravým rozumem. 

VAROVÁNÍ! NENESEME
ODPOVĚDNOST ZA VOZÍTKA,
KTERÁ SE SVOU KONSTRUKCÍ LIŠÍ
OD NÁVODU K POUŽITÍ

Vozítka, která naleznete v našich návodech k použití, 
byla otestována ofi  ciálními nezávislými zkušebními 
agenturami. Nebudeme žádným způsobem odpověd-
ní, přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty či škody vzniklé 
v důsledku vašeho rozhodnutí stavět konstrukce nebo 
vozítka, která se liší od ofi ciálního vozítka, které uvádí-
me v našich návodech k použití. 

SESTAVENÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ! NAŠE STAVEBNICE
OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží 
představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte 
opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se 
ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a 
plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Konstrukce  vozítka musí být vždy pod dohledem 
dospělé osoby, která používá návod k použití Infento 
pro příslušné vozítko.
2. Všechny upevňovací prvky (šrouby a matice) musí 
být pevně dotaženy.
3. Je odpovědností dospělé osoby, která vozítko sesta-
vila, aby správně upevnila všechny prvky obsažené v 
originálním balení, a aby pokud je to potřeba, nastavila 
funkční díly jako jsou řídítka a sedátko.

POUŽÍVÁNÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ!  ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
2. Jezděte pouze na vozítkách, která byla sestavena dle 

instrukcí poskytnutých v ofi ciálním návodu k použití 
Infento.
3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost. 
Maximální nosnost každého vozítka naleznete v našem 
návodu k použití.
4. Vždy si v návodu k použití zkontrolujte minimální a 
maximální věk a minimální a maximální délku pro každé 
konkrétní vozítko.
5. Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou přilba a 
chrániče kolen a loktů. Doporučujeme uživatelům vždy 
nosit správně padnoucí přilbu, která je v souladu
s místními nebo národními předpisy a zákony. Vždy 
mějte bezpečně zapnutý řemínek pod bradou.
6. Vždy noste uzavřené boty (šněrovací obuv s gumovou 
podrážkou), nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech a 
mějte tkaničky bot zavázané a mimo dosah kol.
7. Vyhýbejte se ulicím a povrchům pokrytým vodou, 
pískem, štěrkem, hlínou, listím a jinými nečistotami. 
Deštivé počasí zhoršuje přilnavost, schopnost brzdění a 
viditelnost.
8. Nadměrné vystavování slunečnímu světlu nebo 
teplotě nižší než 0 stupňů Celsia, vodě, písku, štěrku, 
hlíně, listí a jiným nečistotám může poškodit, smršťovat, 
rozpínat nebo oslabovat díly. Udržujte své vozítko v 
suchém, řádně vytápěném prostředí.
9. Vyhýbejte se prudkým nárazům, roštům kanálů a 
náhlým změnám povrchů. Vaše vozítko Infento by mohlo 
náhle zastavit.
10. Jezděte po hladkých a dlážděných površích mimo 
provoz motorových vozidel. Mokré, kluzké nebo nerovné 
povrchy mohou snížit přilnavost a přispívají k možným 
nehodám.
11. Neriskujte poškození povrchů jako jsou koberec 
nebo podlaha používáním vozítka Infento uvnitř.
12. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti motorových 
vozidel, na ulicích, silnicích, v uličkách, na koupalištích, 
kopcích, schodech, šikmých příjezdových cestách, 
stoupáních či veřejných komunikacích.
13. Dejte pozor na chodce, bruslaře, skateboardisty, ko-
loběžky, kola, děti nebo zvířata, která vám mohou vstou-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POKYNYÚDRŽBA

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány. 
Ujistěte se, že nejsou šrouby a matky povolené, případně je dotáhněte. 
Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo rozbitých spojů. Naučte se pravidelně
kontrolovat díly. Všechny díly vykazující opotřebení musí být okamžitě vyměněny.
Důsledně dodržujte montážní pokyny týkající se správného seřízení dílů.
Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci mechanizmu řízení.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, aby odpovídal hodnotě
uvedené v návodu.
Pravidelně kontrolujte ozubený řemen vozítka a ujistěte se, že není příliš uvol-
něný.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

pit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.
14. Vyvarujte se příliš vysoké rychlosti spojené s jízdou 
z kopce.
15. Nepoužívejte v noci nebo v době se sníženou 
viditelností.
16. Před každým použitím se ujistěte, že vozítko jako 
celek a všechny spoje jsou pevné, jelikož používáním se 
mohou spoje opotřebovat.
17. Před použitím vozítka Infento zkontrolujte, že jsou 
šrouby bezpečně utaženy.
18. Upravovat výrobek jinak, než dle pokynů výrobce, je 
na vaší vlastní odpovědnost.
19. Vždy se přidržujte řidítek.
20. Brzda se nepřetržitým provozem zahřívá. Po brzdění 
se jí nedotýkejte.
21. Pravidelně kontrolujte vybavení a v případě potřeby 
jej upevněte. Okamžitě vyměňte opotřebované nebo 
rozbité díly.
22. Pro zamezení pádu nebo kolize vedoucí ke zranění 
uživatele nebo třetích stran jsou nutné zkušenosti.
23. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost 
brzd.
24. Před zahájením jízdy se seznamte s místními zákony.
25. Nikdy nevlečte přívěsy nebo jiná vozidla nebo děti na 
bruslích nebo skateboardech.
26. Ujistěte se, že kdokoliv, kdo používá vozítko Infento, 
byl plně seznámen s jeho fungováním.
27. Naučte své děti, jak používat brzdy.
28. Neprovádějte kaskadérské kousky.
29. Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka nebo 
mobilní telefon.
31. Na vozítku Infento může najednou jet pouze jeden 
jezdec.
32. V žádném případě nedovolujte dětem stát
na výrobku.

POKUD NEBUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ŘÍDIT SE VÝŠE UVEDENÝMI VAROVÁNÍMI, 
ZVYŠUJETE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVE-
JTE S PATŘIČNOU OPATRNOSTÍ A DŮRAZEM NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ.

Pravidelně kontrolujte, 
zdali jsou všechy díly 
stále pevně utaženy, 
a že fungují správně.

Stavte a hrajte si vždy 
pod dohledem dospělé 

osoby.

Všechny šrouby utáhněte 
plnou silou (15Nm), aby 
se zabránilo jejich uvol-

nění
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NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ 
DÍLY
Toto balení obsahuje drobné díly, které před 
montáží představují riziko udušení pro děti 

do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, 
abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných 
dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

MÁTE DOTAZ? POTŘEBUJETE POMOCI?
Napište nám na 

podpora@infento.cz 
a náš tým vám pomůže, co nejdříve to bude 

možné.

OBSAŽENÉ NÁSTROJE

4 x imbus klíč 
3, 4, 5, 6 mm 

1 x násada 
pro imbus klíče

5 x stranový klíč
10, 13, 14, 15, 19 mm

DALŠÍ DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

1 x svinovací metr



Před tím, než začnete sestavovat a používat náš produkt, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní upo-
zornění. Tato upozornění a návody obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti vašich dětí. Je na vaší od-
povědnosti, abyste spolu se svým dítětem prošli tyto informace a ujistili se, že si je plně vědomo všech rizik, před 
tím, než začne jezdit. Nedodržení instrukcí a bezpečnostních doporučení může vést k vážným zraněním i smrti.

Elektronickou verzi tohoto dokumentu naleznete na následující webové adrese: 
www.infento.com

VAROVÁNÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JE JEDNÍM Z NAŠICH FIREMNÍCH 
PILÍŘŮ A PROTO NABÍZÍME POUZE ELEKTRONICKÉ NÁVODY. I PŘESTO SI 

POTŘEBUJETE TENTO NÁVOD VYTISKNOUT? DOPORUČUJEME TISKNOUT 
ČERNOBÍLE 2 AŽ 4 STRÁNKY NA JEDEN LIST. 

VAROVÁNÍ! DOHLED RODIČŮ
A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stejně jako jiné pohyblivé výrobky, vozítka složená z 
dílů Infento mohou být nebezpečná, pokud jim ne-
věnujete náležitou péči a pozornost. Pro snížení rizika 
vážného zranění používejte pouze pod dohledem 
dospělých. Rodiče si musí přečíst následující varování 
a pokyny při každém sestavování vozítka Infento. Je 
vaší odpovědností přečíst si tyto informace
a ujistit se, že všichni uživatelé vozítka rozumí všem 
varováním, upozorněním, instrukcím a bezpečnostním 
pokynům, a zajistit, že jsou malí uživatelé vozítka 
schopni výrobek používat. Společnost Infento 
doporučuje opakovaně si přečíst a zlepšovat si 
povědomí o tomto návodu k použití spolu s malými 
uživateli a zároveň kontrolovat a udržovat vozítka 
Infento svých dětí pro zajištění bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! JÍZDA NA VOZÍTKÁCH
INFENTO MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU
AKTIVITOU

Jízda na vozítkách Infento může být nebezpečnou 
aktivitou. Některé podmínky mohou způsobit závadu 
vybavení, aniž by byla vada na straně výrobce. Vozítka 
vyrobená z dílů Infento se mohou pohybovat a jsou k
tomu určena. Je tedy možné nad nimi ztratit kontrolu, 
spadnout z nich nebo se dostat do nebezpečných 
situací, kterým nelze zamezit, ani při zvýšené opatr-
nostiopatrnosti a dodržování pokynů. Pokud k takové 
situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i 
když používáte ochranné vybavení a další
opatření. Používejte vozítko na vlastní riziko a
řiďte se zdravým rozumem. 

VAROVÁNÍ! NENESEME
ODPOVĚDNOST ZA VOZÍTKA,
KTERÁ SE SVOU KONSTRUKCÍ LIŠÍ
OD NÁVODU K POUŽITÍ

Vozítka, která naleznete v našich návodech k použití, 
byla otestována ofi  ciálními nezávislými zkušebními 
agenturami. Nebudeme žádným způsobem odpověd-
ní, přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty či škody vzniklé 
v důsledku vašeho rozhodnutí stavět konstrukce nebo 
vozítka, která se liší od ofi ciálního vozítka, které uvádí-
me v našich návodech k použití. 

SESTAVENÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ! NAŠE STAVEBNICE
OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží 
představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte 
opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se 
ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a 
plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Konstrukce  vozítka musí být vždy pod dohledem 
dospělé osoby, která používá návod k použití Infento 
pro příslušné vozítko.
2. Všechny upevňovací prvky (šrouby a matice) musí 
být pevně dotaženy.
3. Je odpovědností dospělé osoby, která vozítko sesta-
vila, aby správně upevnila všechny prvky obsažené v 
originálním balení, a aby pokud je to potřeba, nastavila 
funkční díly jako jsou řídítka a sedátko.

POUŽÍVÁNÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ!  ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
2. Jezděte pouze na vozítkách, která byla sestavena dle 

instrukcí poskytnutých v ofi ciálním návodu k použití 
Infento.
3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost. 
Maximální nosnost každého vozítka naleznete v našem 
návodu k použití.
4. Vždy si v návodu k použití zkontrolujte minimální a 
maximální věk a minimální a maximální délku pro každé 
konkrétní vozítko.
5. Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou přilba a 
chrániče kolen a loktů. Doporučujeme uživatelům vždy 
nosit správně padnoucí přilbu, která je v souladu
s místními nebo národními předpisy a zákony. Vždy 
mějte bezpečně zapnutý řemínek pod bradou.
6. Vždy noste uzavřené boty (šněrovací obuv s gumovou 
podrážkou), nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech a 
mějte tkaničky bot zavázané a mimo dosah kol.
7. Vyhýbejte se ulicím a povrchům pokrytým vodou, 
pískem, štěrkem, hlínou, listím a jinými nečistotami. 
Deštivé počasí zhoršuje přilnavost, schopnost brzdění a 
viditelnost.
8. Nadměrné vystavování slunečnímu světlu nebo 
teplotě nižší než 0 stupňů Celsia, vodě, písku, štěrku, 
hlíně, listí a jiným nečistotám může poškodit, smršťovat, 
rozpínat nebo oslabovat díly. Udržujte své vozítko v 
suchém, řádně vytápěném prostředí.
9. Vyhýbejte se prudkým nárazům, roštům kanálů a 
náhlým změnám povrchů. Vaše vozítko Infento by mohlo 
náhle zastavit.
10. Jezděte po hladkých a dlážděných površích mimo 
provoz motorových vozidel. Mokré, kluzké nebo nerovné 
povrchy mohou snížit přilnavost a přispívají k možným 
nehodám.
11. Neriskujte poškození povrchů jako jsou koberec 
nebo podlaha používáním vozítka Infento uvnitř.
12. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti motorových 
vozidel, na ulicích, silnicích, v uličkách, na koupalištích, 
kopcích, schodech, šikmých příjezdových cestách, 
stoupáních či veřejných komunikacích.
13. Dejte pozor na chodce, bruslaře, skateboardisty, ko-
loběžky, kola, děti nebo zvířata, která vám mohou vstou-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
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Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány. 
Ujistěte se, že nejsou šrouby a matky povolené, případně je dotáhněte. 
Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo rozbitých spojů. Naučte se pravidelně
kontrolovat díly. Všechny díly vykazující opotřebení musí být okamžitě vyměněny.
Důsledně dodržujte montážní pokyny týkající se správného seřízení dílů.
Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci mechanizmu řízení.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, aby odpovídal hodnotě
uvedené v návodu.
Pravidelně kontrolujte ozubený řemen vozítka a ujistěte se, že není příliš uvol-
něný.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

pit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.
14. Vyvarujte se příliš vysoké rychlosti spojené s jízdou 
z kopce.
15. Nepoužívejte v noci nebo v době se sníženou 
viditelností.
16. Před každým použitím se ujistěte, že vozítko jako 
celek a všechny spoje jsou pevné, jelikož používáním se 
mohou spoje opotřebovat.
17. Před použitím vozítka Infento zkontrolujte, že jsou 
šrouby bezpečně utaženy.
18. Upravovat výrobek jinak, než dle pokynů výrobce, je 
na vaší vlastní odpovědnost.
19. Vždy se přidržujte řidítek.
20. Brzda se nepřetržitým provozem zahřívá. Po brzdění 
se jí nedotýkejte.
21. Pravidelně kontrolujte vybavení a v případě potřeby 
jej upevněte. Okamžitě vyměňte opotřebované nebo 
rozbité díly.
22. Pro zamezení pádu nebo kolize vedoucí ke zranění 
uživatele nebo třetích stran jsou nutné zkušenosti.
23. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost 
brzd.
24. Před zahájením jízdy se seznamte s místními zákony.
25. Nikdy nevlečte přívěsy nebo jiná vozidla nebo děti na 
bruslích nebo skateboardech.
26. Ujistěte se, že kdokoliv, kdo používá vozítko Infento, 
byl plně seznámen s jeho fungováním.
27. Naučte své děti, jak používat brzdy.
28. Neprovádějte kaskadérské kousky.
29. Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka nebo 
mobilní telefon.
31. Na vozítku Infento může najednou jet pouze jeden 
jezdec.
32. V žádném případě nedovolujte dětem stát
na výrobku.

POKUD NEBUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ŘÍDIT SE VÝŠE UVEDENÝMI VAROVÁNÍMI, 
ZVYŠUJETE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVE-
JTE S PATŘIČNOU OPATRNOSTÍ A DŮRAZEM NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ.

Pravidelně kontrolujte, 
zdali jsou všechy díly 
stále pevně utaženy, 
a že fungují správně.

Stavte a hrajte si vždy 
pod dohledem dospělé 

osoby.

Všechny šrouby utáhněte 
plnou silou (15Nm), aby 
se zabránilo jejich uvol-

nění
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NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ 
DÍLY
Toto balení obsahuje drobné díly, které před 
montáží představují riziko udušení pro děti 

do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, 
abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných 
dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

MÁTE DOTAZ? POTŘEBUJETE POMOCI?
Napište nám na 

podpora@infento.cz 
a náš tým vám pomůže, co nejdříve to bude 

možné.

OBSAŽENÉ NÁSTROJE

4 x imbus klíč 
3, 4, 5, 6 mm 

1 x násada 
pro imbus klíče

5 x stranový klíč
10, 13, 14, 15, 19 mm

DALŠÍ DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

1 x svinovací metr



Před tím, než začnete sestavovat a používat náš produkt, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní upo-
zornění. Tato upozornění a návody obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti vašich dětí. Je na vaší od-
povědnosti, abyste spolu se svým dítětem prošli tyto informace a ujistili se, že si je plně vědomo všech rizik, před 
tím, než začne jezdit. Nedodržení instrukcí a bezpečnostních doporučení může vést k vážným zraněním i smrti.

Elektronickou verzi tohoto dokumentu naleznete na následující webové adrese: 
www.infento.com

VAROVÁNÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JE JEDNÍM Z NAŠICH FIREMNÍCH 
PILÍŘŮ A PROTO NABÍZÍME POUZE ELEKTRONICKÉ NÁVODY. I PŘESTO SI 

POTŘEBUJETE TENTO NÁVOD VYTISKNOUT? DOPORUČUJEME TISKNOUT 
ČERNOBÍLE 2 AŽ 4 STRÁNKY NA JEDEN LIST. 

VAROVÁNÍ! DOHLED RODIČŮ
A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stejně jako jiné pohyblivé výrobky, vozítka složená z 
dílů Infento mohou být nebezpečná, pokud jim ne-
věnujete náležitou péči a pozornost. Pro snížení rizika 
vážného zranění používejte pouze pod dohledem 
dospělých. Rodiče si musí přečíst následující varování 
a pokyny při každém sestavování vozítka Infento. Je 
vaší odpovědností přečíst si tyto informace
a ujistit se, že všichni uživatelé vozítka rozumí všem 
varováním, upozorněním, instrukcím a bezpečnostním 
pokynům, a zajistit, že jsou malí uživatelé vozítka 
schopni výrobek používat. Společnost Infento 
doporučuje opakovaně si přečíst a zlepšovat si 
povědomí o tomto návodu k použití spolu s malými 
uživateli a zároveň kontrolovat a udržovat vozítka 
Infento svých dětí pro zajištění bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! JÍZDA NA VOZÍTKÁCH
INFENTO MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU
AKTIVITOU

Jízda na vozítkách Infento může být nebezpečnou 
aktivitou. Některé podmínky mohou způsobit závadu 
vybavení, aniž by byla vada na straně výrobce. Vozítka 
vyrobená z dílů Infento se mohou pohybovat a jsou k
tomu určena. Je tedy možné nad nimi ztratit kontrolu, 
spadnout z nich nebo se dostat do nebezpečných 
situací, kterým nelze zamezit, ani při zvýšené opatr-
nostiopatrnosti a dodržování pokynů. Pokud k takové 
situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i 
když používáte ochranné vybavení a další
opatření. Používejte vozítko na vlastní riziko a
řiďte se zdravým rozumem. 

VAROVÁNÍ! NENESEME
ODPOVĚDNOST ZA VOZÍTKA,
KTERÁ SE SVOU KONSTRUKCÍ LIŠÍ
OD NÁVODU K POUŽITÍ

Vozítka, která naleznete v našich návodech k použití, 
byla otestována ofi  ciálními nezávislými zkušebními 
agenturami. Nebudeme žádným způsobem odpověd-
ní, přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty či škody vzniklé 
v důsledku vašeho rozhodnutí stavět konstrukce nebo 
vozítka, která se liší od ofi ciálního vozítka, které uvádí-
me v našich návodech k použití. 

SESTAVENÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ! NAŠE STAVEBNICE
OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží 
představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte 
opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se 
ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a 
plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Konstrukce  vozítka musí být vždy pod dohledem 
dospělé osoby, která používá návod k použití Infento 
pro příslušné vozítko.
2. Všechny upevňovací prvky (šrouby a matice) musí 
být pevně dotaženy.
3. Je odpovědností dospělé osoby, která vozítko sesta-
vila, aby správně upevnila všechny prvky obsažené v 
originálním balení, a aby pokud je to potřeba, nastavila 
funkční díly jako jsou řídítka a sedátko.

POUŽÍVÁNÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ!  ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
2. Jezděte pouze na vozítkách, která byla sestavena dle 

instrukcí poskytnutých v ofi ciálním návodu k použití 
Infento.
3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost. 
Maximální nosnost každého vozítka naleznete v našem 
návodu k použití.
4. Vždy si v návodu k použití zkontrolujte minimální a 
maximální věk a minimální a maximální délku pro každé 
konkrétní vozítko.
5. Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou přilba a 
chrániče kolen a loktů. Doporučujeme uživatelům vždy 
nosit správně padnoucí přilbu, která je v souladu
s místními nebo národními předpisy a zákony. Vždy 
mějte bezpečně zapnutý řemínek pod bradou.
6. Vždy noste uzavřené boty (šněrovací obuv s gumovou 
podrážkou), nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech a 
mějte tkaničky bot zavázané a mimo dosah kol.
7. Vyhýbejte se ulicím a povrchům pokrytým vodou, 
pískem, štěrkem, hlínou, listím a jinými nečistotami. 
Deštivé počasí zhoršuje přilnavost, schopnost brzdění a 
viditelnost.
8. Nadměrné vystavování slunečnímu světlu nebo 
teplotě nižší než 0 stupňů Celsia, vodě, písku, štěrku, 
hlíně, listí a jiným nečistotám může poškodit, smršťovat, 
rozpínat nebo oslabovat díly. Udržujte své vozítko v 
suchém, řádně vytápěném prostředí.
9. Vyhýbejte se prudkým nárazům, roštům kanálů a 
náhlým změnám povrchů. Vaše vozítko Infento by mohlo 
náhle zastavit.
10. Jezděte po hladkých a dlážděných površích mimo 
provoz motorových vozidel. Mokré, kluzké nebo nerovné 
povrchy mohou snížit přilnavost a přispívají k možným 
nehodám.
11. Neriskujte poškození povrchů jako jsou koberec 
nebo podlaha používáním vozítka Infento uvnitř.
12. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti motorových 
vozidel, na ulicích, silnicích, v uličkách, na koupalištích, 
kopcích, schodech, šikmých příjezdových cestách, 
stoupáních či veřejných komunikacích.
13. Dejte pozor na chodce, bruslaře, skateboardisty, ko-
loběžky, kola, děti nebo zvířata, která vám mohou vstou-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POKYNYÚDRŽBA

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány. 
Ujistěte se, že nejsou šrouby a matky povolené, případně je dotáhněte. 
Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo rozbitých spojů. Naučte se pravidelně
kontrolovat díly. Všechny díly vykazující opotřebení musí být okamžitě vyměněny.
Důsledně dodržujte montážní pokyny týkající se správného seřízení dílů.
Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci mechanizmu řízení.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, aby odpovídal hodnotě
uvedené v návodu.
Pravidelně kontrolujte ozubený řemen vozítka a ujistěte se, že není příliš uvol-
něný.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

pit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.
14. Vyvarujte se příliš vysoké rychlosti spojené s jízdou 
z kopce.
15. Nepoužívejte v noci nebo v době se sníženou 
viditelností.
16. Před každým použitím se ujistěte, že vozítko jako 
celek a všechny spoje jsou pevné, jelikož používáním se 
mohou spoje opotřebovat.
17. Před použitím vozítka Infento zkontrolujte, že jsou 
šrouby bezpečně utaženy.
18. Upravovat výrobek jinak, než dle pokynů výrobce, je 
na vaší vlastní odpovědnost.
19. Vždy se přidržujte řidítek.
20. Brzda se nepřetržitým provozem zahřívá. Po brzdění 
se jí nedotýkejte.
21. Pravidelně kontrolujte vybavení a v případě potřeby 
jej upevněte. Okamžitě vyměňte opotřebované nebo 
rozbité díly.
22. Pro zamezení pádu nebo kolize vedoucí ke zranění 
uživatele nebo třetích stran jsou nutné zkušenosti.
23. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost 
brzd.
24. Před zahájením jízdy se seznamte s místními zákony.
25. Nikdy nevlečte přívěsy nebo jiná vozidla nebo děti na 
bruslích nebo skateboardech.
26. Ujistěte se, že kdokoliv, kdo používá vozítko Infento, 
byl plně seznámen s jeho fungováním.
27. Naučte své děti, jak používat brzdy.
28. Neprovádějte kaskadérské kousky.
29. Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka nebo 
mobilní telefon.
31. Na vozítku Infento může najednou jet pouze jeden 
jezdec.
32. V žádném případě nedovolujte dětem stát
na výrobku.

POKUD NEBUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ŘÍDIT SE VÝŠE UVEDENÝMI VAROVÁNÍMI, 
ZVYŠUJETE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVE-
JTE S PATŘIČNOU OPATRNOSTÍ A DŮRAZEM NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ.

Pravidelně kontrolujte, 
zdali jsou všechy díly 
stále pevně utaženy, 
a že fungují správně.

Stavte a hrajte si vždy 
pod dohledem dospělé 

osoby.

Všechny šrouby utáhněte 
plnou silou (15Nm), aby 
se zabránilo jejich uvol-

nění
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NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ 
DÍLY
Toto balení obsahuje drobné díly, které před 
montáží představují riziko udušení pro děti 

do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, 
abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných 
dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

MÁTE DOTAZ? POTŘEBUJETE POMOCI?
Napište nám na 

podpora@infento.cz 
a náš tým vám pomůže, co nejdříve to bude 

možné.

OBSAŽENÉ NÁSTROJE

4 x imbus klíč 
3, 4, 5, 6 mm 

1 x násada 
pro imbus klíče

5 x stranový klíč
10, 13, 14, 15, 19 mm

DALŠÍ DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

1 x svinovací metr



V 2.2
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.
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Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
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Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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Před tím, než začnete sestavovat a používat náš produkt, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní upo-
zornění. Tato upozornění a návody obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti vašich dětí. Je na vaší od-
povědnosti, abyste spolu se svým dítětem prošli tyto informace a ujistili se, že si je plně vědomo všech rizik, před 
tím, než začne jezdit. Nedodržení instrukcí a bezpečnostních doporučení může vést k vážným zraněním i smrti.

Elektronickou verzi tohoto dokumentu naleznete na následující webové adrese: 
www.infento.com

VAROVÁNÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JE JEDNÍM Z NAŠICH FIREMNÍCH 
PILÍŘŮ A PROTO NABÍZÍME POUZE ELEKTRONICKÉ NÁVODY. I PŘESTO SI 

POTŘEBUJETE TENTO NÁVOD VYTISKNOUT? DOPORUČUJEME TISKNOUT 
ČERNOBÍLE 2 AŽ 4 STRÁNKY NA JEDEN LIST. 

VAROVÁNÍ! DOHLED RODIČŮ
A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stejně jako jiné pohyblivé výrobky, vozítka složená z 
dílů Infento mohou být nebezpečná, pokud jim ne-
věnujete náležitou péči a pozornost. Pro snížení rizika 
vážného zranění používejte pouze pod dohledem 
dospělých. Rodiče si musí přečíst následující varování 
a pokyny při každém sestavování vozítka Infento. Je 
vaší odpovědností přečíst si tyto informace
a ujistit se, že všichni uživatelé vozítka rozumí všem 
varováním, upozorněním, instrukcím a bezpečnostním 
pokynům, a zajistit, že jsou malí uživatelé vozítka 
schopni výrobek používat. Společnost Infento 
doporučuje opakovaně si přečíst a zlepšovat si 
povědomí o tomto návodu k použití spolu s malými 
uživateli a zároveň kontrolovat a udržovat vozítka 
Infento svých dětí pro zajištění bezpečnosti.

VAROVÁNÍ! JÍZDA NA VOZÍTKÁCH
INFENTO MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU
AKTIVITOU

Jízda na vozítkách Infento může být nebezpečnou 
aktivitou. Některé podmínky mohou způsobit závadu 
vybavení, aniž by byla vada na straně výrobce. Vozítka 
vyrobená z dílů Infento se mohou pohybovat a jsou k
tomu určena. Je tedy možné nad nimi ztratit kontrolu, 
spadnout z nich nebo se dostat do nebezpečných 
situací, kterým nelze zamezit, ani při zvýšené opatr-
nostiopatrnosti a dodržování pokynů. Pokud k takové 
situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i 
když používáte ochranné vybavení a další
opatření. Používejte vozítko na vlastní riziko a
řiďte se zdravým rozumem. 

VAROVÁNÍ! NENESEME
ODPOVĚDNOST ZA VOZÍTKA,
KTERÁ SE SVOU KONSTRUKCÍ LIŠÍ
OD NÁVODU K POUŽITÍ

Vozítka, která naleznete v našich návodech k použití, 
byla otestována ofi  ciálními nezávislými zkušebními 
agenturami. Nebudeme žádným způsobem odpověd-
ní, přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty či škody vzniklé 
v důsledku vašeho rozhodnutí stavět konstrukce nebo 
vozítka, která se liší od ofi ciálního vozítka, které uvádí-
me v našich návodech k použití. 

SESTAVENÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ! NAŠE STAVEBNICE
OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží 
představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte 
opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se 
ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a 
plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Konstrukce  vozítka musí být vždy pod dohledem 
dospělé osoby, která používá návod k použití Infento 
pro příslušné vozítko.
2. Všechny upevňovací prvky (šrouby a matice) musí 
být pevně dotaženy.
3. Je odpovědností dospělé osoby, která vozítko sesta-
vila, aby správně upevnila všechny prvky obsažené v 
originálním balení, a aby pokud je to potřeba, nastavila 
funkční díly jako jsou řídítka a sedátko.

POUŽÍVÁNÍ – ČÁST

VAROVÁNÍ!  ABYSTE SE VYHNULI
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
2. Jezděte pouze na vozítkách, která byla sestavena dle 

instrukcí poskytnutých v ofi ciálním návodu k použití 
Infento.
3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost. 
Maximální nosnost každého vozítka naleznete v našem 
návodu k použití.
4. Vždy si v návodu k použití zkontrolujte minimální a 
maximální věk a minimální a maximální délku pro každé 
konkrétní vozítko.
5. Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou přilba a 
chrániče kolen a loktů. Doporučujeme uživatelům vždy 
nosit správně padnoucí přilbu, která je v souladu
s místními nebo národními předpisy a zákony. Vždy 
mějte bezpečně zapnutý řemínek pod bradou.
6. Vždy noste uzavřené boty (šněrovací obuv s gumovou 
podrážkou), nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech a 
mějte tkaničky bot zavázané a mimo dosah kol.
7. Vyhýbejte se ulicím a povrchům pokrytým vodou, 
pískem, štěrkem, hlínou, listím a jinými nečistotami. 
Deštivé počasí zhoršuje přilnavost, schopnost brzdění a 
viditelnost.
8. Nadměrné vystavování slunečnímu světlu nebo 
teplotě nižší než 0 stupňů Celsia, vodě, písku, štěrku, 
hlíně, listí a jiným nečistotám může poškodit, smršťovat, 
rozpínat nebo oslabovat díly. Udržujte své vozítko v 
suchém, řádně vytápěném prostředí.
9. Vyhýbejte se prudkým nárazům, roštům kanálů a 
náhlým změnám povrchů. Vaše vozítko Infento by mohlo 
náhle zastavit.
10. Jezděte po hladkých a dlážděných površích mimo 
provoz motorových vozidel. Mokré, kluzké nebo nerovné 
povrchy mohou snížit přilnavost a přispívají k možným 
nehodám.
11. Neriskujte poškození povrchů jako jsou koberec 
nebo podlaha používáním vozítka Infento uvnitř.
12. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti motorových 
vozidel, na ulicích, silnicích, v uličkách, na koupalištích, 
kopcích, schodech, šikmých příjezdových cestách, 
stoupáních či veřejných komunikacích.
13. Dejte pozor na chodce, bruslaře, skateboardisty, ko-
loběžky, kola, děti nebo zvířata, která vám mohou vstou-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POKYNYÚDRŽBA

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány. 
Ujistěte se, že nejsou šrouby a matky povolené, případně je dotáhněte. 
Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo rozbitých spojů. Naučte se pravidelně
kontrolovat díly. Všechny díly vykazující opotřebení musí být okamžitě vyměněny.
Důsledně dodržujte montážní pokyny týkající se správného seřízení dílů.
Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci mechanizmu řízení.
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, aby odpovídal hodnotě
uvedené v návodu.
Pravidelně kontrolujte ozubený řemen vozítka a ujistěte se, že není příliš uvol-
něný.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

pit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.
14. Vyvarujte se příliš vysoké rychlosti spojené s jízdou 
z kopce.
15. Nepoužívejte v noci nebo v době se sníženou 
viditelností.
16. Před každým použitím se ujistěte, že vozítko jako 
celek a všechny spoje jsou pevné, jelikož používáním se 
mohou spoje opotřebovat.
17. Před použitím vozítka Infento zkontrolujte, že jsou 
šrouby bezpečně utaženy.
18. Upravovat výrobek jinak, než dle pokynů výrobce, je 
na vaší vlastní odpovědnost.
19. Vždy se přidržujte řidítek.
20. Brzda se nepřetržitým provozem zahřívá. Po brzdění 
se jí nedotýkejte.
21. Pravidelně kontrolujte vybavení a v případě potřeby 
jej upevněte. Okamžitě vyměňte opotřebované nebo 
rozbité díly.
22. Pro zamezení pádu nebo kolize vedoucí ke zranění 
uživatele nebo třetích stran jsou nutné zkušenosti.
23. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost 
brzd.
24. Před zahájením jízdy se seznamte s místními zákony.
25. Nikdy nevlečte přívěsy nebo jiná vozidla nebo děti na 
bruslích nebo skateboardech.
26. Ujistěte se, že kdokoliv, kdo používá vozítko Infento, 
byl plně seznámen s jeho fungováním.
27. Naučte své děti, jak používat brzdy.
28. Neprovádějte kaskadérské kousky.
29. Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka nebo 
mobilní telefon.
31. Na vozítku Infento může najednou jet pouze jeden 
jezdec.
32. V žádném případě nedovolujte dětem stát
na výrobku.

POKUD NEBUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ŘÍDIT SE VÝŠE UVEDENÝMI VAROVÁNÍMI, 
ZVYŠUJETE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVE-
JTE S PATŘIČNOU OPATRNOSTÍ A DŮRAZEM NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ.

Pravidelně kontrolujte, 
zdali jsou všechy díly 
stále pevně utaženy, 
a že fungují správně.

Stavte a hrajte si vždy 
pod dohledem dospělé 

osoby.

Všechny šrouby utáhněte 
plnou silou (15Nm), aby 
se zabránilo jejich uvol-

nění

1

3 TOP POŽADAVKY, DÍKY KTERÝM SI INFENTO NAPLNO UŽIJETE:
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NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ 
DÍLY
Toto balení obsahuje drobné díly, které před 
montáží představují riziko udušení pro děti 

do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, 
abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných 
dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

MÁTE DOTAZ? POTŘEBUJETE POMOCI?
Napište nám na 

podpora@infento.cz 
a náš tým vám pomůže, co nejdříve to bude 

možné.

OBSAŽENÉ NÁSTROJE

4 x imbus klíč 
3, 4, 5, 6 mm 

1 x násada 
pro imbus klíče

5 x stranový klíč
10, 13, 14, 15, 19 mm

DALŠÍ DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

1 x svinovací metr
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14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

20,47 “
520 mm
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M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

22,05 “
560 mm

6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm
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M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

22,05 “
560 mm

9,45 “
240 mm

11,02 “
280 mm
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M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

22,05 “
560 mm

3,15 “
80 mm

17,32 “
440 mm

4 5

1 2 3
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M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

20,47 “
520 mm

6,30 “
160 mm

12,60 “
320 mm

4 5

1 2 3

6

M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

12,60 “
320 mm

22,05 “
560 mm

7,87 “
200 mm

4 5

1 2 3
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M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

20,47 “
520 mm

9,45 “
240 mm

9,45 “
240 mm
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A.2

22,05 “
560 mm

1

3

1 2

4

1 2

3 4

1 2 3

1 2

1 2 3

1 2
1 2

3 4

1 2 3

1 2

3 4
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6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm

6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm

6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm

6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm

14,17 “
360 mm

6,30 “
160 mm

6,30 “
160 mm

14,17 “
360 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

9,45 “
240 mm

11,02 “
280 mm

9,45 “
240 mm

11,02 “
280 mm

9,45 “
240 mm

11,02 “
280 mm

9,45 “
240 mm

11,02 “
280 mm

3,15 “
80 mm

17,32 “
440 mm

3,15 “
80 mm

17,32 “
440 mm

3,15 “
80 mm

17,32 “
440 mm

3,15 “
80 mm

17,32 “
440 mm

6,30 “
160 mm

12,60 “
320 mm

6,30 “
160 mm

12,60 “
320 mm

6,30 “
160 mm

12,60 “
320 mm

6,30 “
160 mm

12,60 “
320 mm

7,87 “
200 mm

12,60 “
320 mm

7,87 “
200 mm

12,60 “
320 mm

7,87 “
200 mm

12,60 “
320 mm

7,87 “
200 mm

12,60 “
320 mm

9,45 “
240 mm

9,45 “
240 mm

9,45 “
240 mm

9,45 “
240 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm

14,17 “
360 mm

4,72 “
120 mm



V 2.2

A.3

M8x20

1

1

1



V 2.2

A.4

0,2 “
5 mm

8,7 “
221 mm

M8x20



V 2.2

A.5

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1

3

1 2

4

1 2

3 4

1 2 3

1 2

1 2 3

1 2
1 2

3 4

1 2 3

1 2

3 4

1



V 2.2

A.6

1,57 “
40 mm



V 2.2

A.7

M6x30



V 2.2

A.8

2x

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

5,12 “
130 mm

4,65 “
118 mm/

3

1 2

4

1 2

3 4

1 2 3

1 2

1 2 3

1 2
1 2

3 4

1 2 3

1 2

3 4
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V 2.2

A.10

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

7,87 “
200 mm
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M8x25

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1

1
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M8x35

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

 50°  50°

Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU
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M8x20
1

1

5,62 “
143 mm

2,91 “
74 mm

17,32 “
440 mm
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

 10°
1

1

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!



V 2.2

B.3

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

 10°

1

1

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
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k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!



V 2.2

B.6

M8x45

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1

1
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1,81 “
46 mm

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1
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V 2.2

B.8

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
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použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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M8x45

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

4,80 “
122 mm

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1
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V 2.2

B.11

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20
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B.12

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU



V 2.2

B.13

3,15 “
80 mm

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU



V 2.2

B.14

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

6,54 “
166 mm



V 2.2

B.15
M8x16 

NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU



V 2.2

B.16
M8x16 

NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU



V 2.2

B.17 M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU



V 2.2

B.18

M6x25M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.
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Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1

1



V 2.2

C.1

M8x25

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

15,75 “
400 mm

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1

1

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.
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součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

3

1 2

4

1 2

3 4

1 2 3

1 2

1 2 3

1 2
1 2
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1 2 3

1 2

3 4
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1 2
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1 2 3
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1 2 3
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Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU
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1 2

M8

M8M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x45

2x
0.08“
2 mm

5 6

7 8

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1 2

3 4

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1 2 3

Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU

M6x12

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

1 2 3

Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU

M6x12

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

4 5

1 2 3

6

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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6

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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2
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M8
M8

M8

2x

Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!



V 2.2

C.12 Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
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červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
1
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M8x55
M8x16 

NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1

1
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V 2.2

D.1
Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.
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Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Stavím sám nebo ve dvou Stavíme ve skupinách

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
1

1

1
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M8x60

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1

1

1
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Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A

Profilový konektor
B

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU



V 2.2

D.4

M8x35

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
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M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.
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Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
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součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
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Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.
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M6x50

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
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M8x55
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M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
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M6x50
Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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M6x50
Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé cvaknutí 
je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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alespoň 0,5 mm.
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šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.
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Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
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V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci nebo vozítko.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!
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