Návod k autu na diaľkové ovládanie
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok auto na diaľkové ovládanie. V prípade akýchkoľvek
otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.
ConQuest entertainment
Obsah balenia:
1x auto
1x vysielačka
Batérie:
Auto 5x AA - nie sú súčasťou balenia
Vysielačka 1x 9V - nie je súčasťou balenia
Varovanie!
Obsahuje malé časti - Nebezpečenstvo prehltnutia
Nie je určené pre deti do 3 rokov.
Po prečítaní návod nevyhadzujte, uchovajte ho pre neskoršiu potrebu.
Vlastnosť a funkcie auta:
Funkcia: Auto jazdí dopredu, dozadu, doľava, doprava a má funkčné predné a zadné svetlá
Vlastnosti: Autentické auto s nezávislým systémom odpruženia
Ak Vaše auto stráca výkon, nemusia fungovať niektoré funkcie. Je najvyšší čas vymeniť
batérie za nové alebo tie existujúce dobiť (v prípade, že sú dobíjacie). Doba jazdy sa môže
meniť na základe použitých batérií a štýlu jazdy.
Nikdy nejazdite autom v piesku, v snehu alebo vo vode.
Mierte anténou na vysielačke vždy na auto, nikdy pred neho. Ak je auto príliš ďaleko od
vysielačky, nemusí fungovať správne. Ak je anténa ohnutá, opatrne ju narovnajte.

Signál medzi vysielačkou a autom môže byť rušený drôtmi elektrického napätia alebo iným
autom alebo modelom na diaľkové ovládanie, ktoré jazdí na rovnakej frekvencii. Vyhnite sa
týmto vplyvom.
Nevystavujte auto priamemu slnečnému žiareniu alebo veľkému teplu. Ak auto nepoužívate,
vypnite ho.
Obrázok auta je iba ilustračný a môže sa líšiť od ozajstného auta na diaľkové ovládanie.
Začíname jazdiť:
1. Pootočte kolieskom na aute v mieste, kde je kryt na batérie. Otvorte kryt na batérie a vložte
dovnútra 5x batérie AA správnou polaritou. Kryt zase zatvorte.
2. Vložte anténu do otvoru na vysielačke a zaskrutkujte ju. Otvorte kryt na batérie vložte do
neho 1x9V batériu. Kryt zase zatvorte.
3. Zapnite vysielačku - pozície ON a svetlo sa rozsvieti. Potom zapnite auto - pozície ON.
4. Nastavte auto tak, aby jazdilo rovno.
Starostlivosť a údržba:
- Ak sa s hračkou nehráte, vyberte batérie.
- Hračku jemne utrite čistou látkou.
- Nevystavujte hračku priamemu teplu.
- Uchovávajte hračku v suchu.
- Hračka nesmie byť ponorená do vody. Poškodili by sa elektronické komponenty.
Frekvencia:
Od 26,957MHz do 27.283MHz
Od 40.660MHz do 40.700MHz
Maximálny vysielací výkon (ERP): Nie viac ako 10mV.
Rady a tipy:
- Rôzne typy batérií, alebo nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne (iba vysielač).
- Dobíjacie batérie môže nabíjať len dospelá osoba.
- Vstupy napájanie nesmú byť skratované.
- Batérie musia byť vložené zodpovedajúcimi póly.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjacie, nenabíjajte.
- Dobíjacie batérie musia byť pred začatím nabíjania vybraté z vysielačky.
- Používať sa môžu iba batérie rovnakého, alebo zodpovedajúceho typu, aký je doporučený.
- Vybité batérie musia byť z vysielača vybraté.
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Batérie nikdy nevystavujte priamemu slnku, ohňu alebo vode.
- Ak tekutina z batérie zasiahne pokožku alebo oblečenie, ihneď dané miesto opláchnite
vodou.
- Vždy používajte nabíjačku, ktorá je určená k danému typu batérií.
- Plastový obal nie je určený na hranie a môže zapríčiniť udusenie. Držte ho mimo dosahu
detí.
- Likvidujte batérie zodpovedne. Nikdy ich nehádžte do ohňa!
WEEE

Ak nie je zariadenie používané, vyberte batérie a uložte ich oddelene. Povinnosťou užívateľa
je odovzdať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Ostatný odpad môže byť vyhodený do zmiešaného
odpadu.
Tento výrobok zodpovedá smernici NV 426/2000 Sb
Tento výrobok zodpovedá smernici 1999/5 / EC CE
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