
Meradlo 1:16 , 4WD 2,4Ghz
Rýchle terénne auto spohonom všetkých kolies. 
Transformácia s použitím len jedného tlačidla. 

UPOZORNENIE :  Pred prvým použitím hračky pozorne prečítajte návod na použitie. 
Dodržiavajte uvedené v ňom pokyny a upozornenia, aby ste hračku nepoškodili. 

UPOZORNENIE: Netransformujte auto ručne. 
Transformácia auta je automaticky postup s použitím mechanicko-elektrickej sústavy hračky. 
Konanie v rozpore s týmto upozornením môže mať za následok trvalé poškodenie systémov 
hračky.
 

VEKOVÝ LIMIT

Tento výrobok obsahuje elektronické prvky a batérie, a je vhodný pre deti nad 8 rokov. 
Prevádzka hračky je možná len s dozorom dospelej osoby.
Upozornenie! 
Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenia.

Bezpečnostné pokyny na použitie batérií

Balenie obsahuje:

       Auto RC              Viacfunkčný diaľkový ovládač 2,4 GHz     Akumulátorovú batériu        USB nabíjačku         Návod na použitie        

Montáž batérií v diaľkovom ovládači.

Montáž batérií v diaľkovom ovládači.

2 x AA 1,5V 

1. Podľa doleuvedenej schémy (1) stlačte a presuňte krytku komory batérií 
    na spodku diaľkového ovládača, a odstráňte ju.
2. Potom vykonajte krok (2) – vložte batériu v súlade s označením „+” a „-” 
    Označenie je uvedené aj v komore batérií.
3. Zatvorte krytku batérií.

                 1.                                               2.                                              3.
        

Nabíjanie akumulátorovej batérie 

1. Vložte kábel nabíjačky do akumulátorového konektora – obr. 1.
2. Napojte USB nabíjačku na počítačový konektor – obr. 2.
    Počas bežného nabíjania batérie sa svieti svietidlo ukazovateľa nabíjania.
    Nabíjanie trvá cca 90 minút, a po úplnom nabití svietidlo zhasne. 

                             1.
        

                             2.
        

1. Pomocou skrutkovača vykrúťte skrutku krytky batérie na spodku auta 
    a odstráňte ju – obr. 1.
2. Vložte akumulátorovú batériu do komory a správne napojte konektor – obr. 2.
3. Namontujte krytku batérie a prikrúťte skrutku.

                             1.                                     2.        

Popis jednotlivých funkcií.

1. Trimer priamej jazdy.
2. Ukazovateľ nabíjania.
3. Hlavný vypínač.
4. Transformácia – jedným krátkym stlačením.
Dlhé stlačenie – automatická prezentácia 
funkcie transformácie.
5. Dopredu.
6. Dozadu.
7. Vpravo.
8. Vľavo.
9. Batérie „AA” 1,5 V 2szt. (nie sú 
súčasťou dodávky)

1. Počas nabíjania môže akumulátorovú batériu obsluhovať len dospelá osoba.     
Nedovoľte, aby dieťa samostatne nabíjalo batériu.
2. Vždy nechajte akumulátorovú batériu v suchom stave. 
3. Nevyhadzujte batérie do ohňa a vody.
4. Nevkladajte žiadne súčasti hračky do ústnej dutiny. Hrozí úrazom alebo aj udusením. 
5. Po ukončení nabíjania rozpojte nabíjačku a hračku.
6. Pred začatím nabíjania riadne overte, či nie sú káble, konektory a iné prvky poškodené. 
7. Vložte alebo vymeňte batériu v diaľkovom ovládači, v súlade s uvedeným označením 
pólov „+” a „-”. Nemiešajte so sebou nové a staré batérie. 
Používajte len jeden druh batérií. 
8. Ak nepoužívate hračku, sa uistite, že diaľkový ovládač a hlavný vypínač auta sú 
v polohe (off) „vypnuté”. Odpojte akumulátorovú batériu, aby ste predišli 
nadmernému nabitiu alebo 
vybitiu batérie. 
9. V prípade opotrebenia akumulátorovej batérie odporúčame odovzdať ju na recykláciu. 
Nevyhadzujte batériu s domácim odpadom.

Uvedenie do prevádzky. Prvé kroky.

1. Zapnite auto – presuňte hlavný vypínač na polohu ON.
2. Ďalej zapnite diaľkový ovládač (ON) – začne blikať červené svietidlo ukazovateľa.
    Po cca 5 sekundách svietidlo bude svietiť pevnýmsvetlom,čo znamená úspešné 
    ukončenie synchronizácie a pripravenosť na použitie systému ovládania.   
3. Auto je určené na jazdu na plochom povrchu. 
    Uistite sa, že máte k dispozícii postačujúci voľný priestor. 
    Hračka sa nesmie používať na verejných cestách a komunikáciách ani na preplnených
    plochách.

4. Diaľkové ovládanie funguje do 30 metrov.
    Dodržiavajte uvedenú vzdialenosť, aby ste nestratili kontrolu nad hračkou. 
5. Po ukončení jazdy vypnite diaľkový ovládač (OFF) a uistite sa, že hlavný vypínač 
    v aute tiež je v polohe „vypnutý“ (OFF).
    Odpojte akumulátorový konektor, aby sa batéria nevybila.

Skladujte len nabitú akumulátorovú batériu,čím predlžíte jej životnosť.   

Diaľkové ovládanie.

1. Odbočovanie vľavo a vpravo:
    Otočte volant ovládača vľavo, a auto odbočí vľavo.
    Otočte volant ovládača vpravo, a auto odbočí vpravo.

2. Pohyb dopredu a dozadu.
    Stlačte spínač (5) – auto pôjde dopredu.
    Stlačte spínač (6) v opačnom smere, a auto pôjde dozadu.

3. Funkcia transformácie:
    Postupujte podľa uvedenej schémy – ak je auto v rozloženom stave, 
    stlačte tlačidlo transformácie (4). Auto sa automaticky zmenší     a premení 
    na druh off-road, a po opakovanom stlačení tlačidla sa vráti do pôvodného tvaru. 

Upozornenie: Netransformujte auto ručne. Hrozí poškodením systémov auta. 

4. Prezentácia funkcie transformácie:
    Stlačte a pridržte stlačené tlačidlo (4) a zapnete funkciu automatickej prezentácie. 

Údržba:
1. Nevystavujte hračku priamemu pôsobeniu slnečných lúčov alebo zdrojov tepla. 
2. Hračka nie je pripravená na kontakt s vlhkosťou (voda, sneh a pod.). 
    Vzniká riziko poškodenia.
3. Skontrolujte, či sú všetky skrutky riadne prikrútené. 
4. Odstráňte prach a olejové škvrny.
5. Ak nepoužívate výrobok dlhšiu dobu, vytiahnite batérie z diaľkového ovládača a 
   akumulátorovú batériu z auta. 

Návod na použitie

Pre deti od 8 rokov

Informacje.

    

Pasja Sp z o.o. (s.r.o.) nenesie zodpovednosť za akékoľvek mechanické škody (zlomené časti,poškodenia 
napájania, a pod.), ktoré vzniknú kolíziami s  prekážkami a nedodržaním tohto návodu na použitie. Vyššie 
uvedené škody nie sú dôvodom pre uznanie   reklamácie. V prípade otázok a pochybností prosíme o 
telefonický kontakt s našim servisom. 
Balenie si odložte pre záručné, servisné a informačné účely. 
Výrobok vyhovuje platným predpisom a smerniciam.
Týmto Pasja Sp. z o.o. vyhlasuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie uplatniteľné ustanovenia, 
okrem iného z Smernica 2009/45 / EÚ. Vyhlásenia o zhode sú k dispozícii na stránke ww.pasja-rc.pl.

 

 

Montáž akumulátorovej batérie v aute.
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