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Odvolanie
Ďakujeme, že ste si zakúpili kaskadérske auto, a užite si to! Aby sa vám tento produkt používal
pohodlnejšie a bezpečnejšie, pozorne si prečítajte celý obsah tohto návodu a uschovajte ho pre
budúce použitie.

Pozor
Keď autíčko nepoužívate, vyberte batérie z auta a diaľkového ovládača.
Pri používaní kaskadérskeho autíčka sa držte ďalej od zdrojov tepla a nevystavujte ho po dlhú dobu
priamemu slnečnému žiareniu.
Pri štartovaní autíčka držte ruky, vlasy a voľné oblečenie mimo dosahu pneumatík.
Prosíme, nedvíhajte autíčko, keď sa pohybuje.

Bezpečnosť batérie
Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Batériu musí vymeniť dospelá osoba.
Batériu je možné nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby.
Nenechávajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
Pri nabíjaní batériu nezakrývajte.
Nevystavujte batériu priamemu slnečnému žiareniu.
Nepripájajte plne nabitú batériu k nabíjačke; prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
Nemanipulujte s batériou pri ohni, pretože batéria môže explodovať a ak je poškodená, môže tiež
vybuchnúť.
Na priame prepojenie kontaktov kladnej elektródy (+) a zápornej elektródy (-) nepoužívajte vodivé
kovové predmety, ako sú mince, sponky alebo perá. V takom prípade môže dôjsť ku skratu batérie

Spôsoby likvidácie elektroodpadu:
1. Výrobok nevyhadzujte do domáceho odpadu.
2. Dodržiavajte miestne nariadenia a zákony a likvidujte odpadové elektronické produkty správnym
spôsobom.
3. Ďakujeme, že ste sa zapojili do programu recyklácie elektroniky.

Údržba produktu
Na čistenie autíčka používajte iba čistú, suchú a mäkkú handričku.
Aby ste predišli nenapraviteľnému poškodeniu, udržujte auto suché a mimo dosahu vody.
Skontrolujte auto a príslušenstvo, či nie sú poškodené, ak zistíte poškodenie, nepoužívajte auto, kým
nebude opravené.

Obsah balenia
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Kľúčové pokyny pre ovládanie
Zapnite autíčko stlačením tlačidla na vrchnej strane auta.
Ovládače: Zapnúť/Vypnúť, stlačením tlačidla zapnete ovládač, podržte ho aspoň na 1s aby ste ho
vypli.
Náramok má funkčné tlačidlo, ktorým upravíte frekvenciu a pripojíte/odpojíte autíčko k náramku alebo
zapnete/vypnete hudbu a svetlá. Stlačte tlačidlo 1-krát, aby ste pripojili alebo odpojili zapnuté autíčko,
podržaním toho istého tlačidla môžete zapnúť a vypnúť hudbu a svetlá.
Popis svetelného indikátora
1. Zapnutie - indikátor na diaľkovom ovládači bliká.
2. Frekvencia je úspešne prispôsobená - svetlo na diaľkovom ovládači svieti.
3. Funkcia odomknutá - indikátor diaľkového ovládača striedavo bliká.
4. Batéria je slabá - svetlo je zjavne slabé alebo pomaly bliká.

Inštalácia batérie
Vložte pripojenú batériu 3.7v 800mAh do auta.
Nabíjanie batérie: zapojte jeden koniec kábla do batérie a druhý koniec do USB portu alebo
kompatibilného adaptéra.

Spôsob inštalácie batérie štandardného diaľkového ovládača
Odstráňte kryt batérie a vložte 2 x 1,5 AA batériu podľa vyznačenej polarity.
Výzva nízkeho napätia: keď batéria ovládača spotrebuje energiu na nastavenú hodnotu limitu napätia,
kontrolka ovládača bude vždy pomaly blikať a po výmene batérie zhasne.
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Pozor
1.Inštaláciu batérie je možné vykonať len pod dohľadom dospelej osoby!
2. Pri inštalácii, batérie musia byť vložené správnym smerom, ako je vyznačené ( + - ).
3. Nekombinujte staré a nové batérie.
4. Nekombinujte rôzne typy batérií.

Spôsob inštalácie batérie gravitačného náramku pre diaľkové ovládanie.
Výzva nízkeho napätia: keď spotreba batérie náramku dosiahne hranicu nastavenej hodnoty limitu
napätia, kontrolka bude vždy pomaly blikať, čo znamená, že je potrebné vymeniť batériu náramku.
1. Odskrutkujte a vyberte batériu
2. Vložte novú gombíkovú batériu (CR2032/3,0V), dávajte pozor, aby ste ju nevložili opačne ( + - ).
3. Nainštalujte kryt batérie a priskrutkujte ho.

Pozor
Diaľkový ovládač je zakázané dávať do prostredia s vysokou teplotou, najmä k otvorenému ohňu
alebo elektrickému vykurovaciemu zariadeniu, inak dôjde k poškodeniu alebo explózii batérie.
Nehádžte a neobíjajte diaľkový ovládač o tvrdé predmety.
Neponárajte diaľkový ovládač do vody.
Diaľkový ovládač skladujte na suchom a chladnom mieste.
Nenechávajte ovládač, ktorý sa nabíja bez dozoru.
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