
Interaktivní Bluetooth R/C
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím

Manuál

Použij svůj iPod touch, 
iPhone nebo iPad
jako své Bluetooth 
ovládání.El-5627





Tento produkt je ve shodě se základními požadavky 
a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/EC.
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VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - malé části
Není vhodné pro děti do 3 let.VĚK 8+

1. Obsah balení

Interaktivní Bluetooth R/C
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím

Bezpečnostní opatření
-Rodiče: Prosím čtěte se svými dětmi pozorně provozní instrukce před prvním použitím. 
-Předtím než auto zvednete, vypněte ho vysílačkou.
-Dávejte pozor na ruce, vlasy a volné oblečení od pohyblivých částí, např. pneumatiky a středy kol, když je hračka zapnutá.
-Nepoužívejte dálkový ovladač na ulici. Vyhýbejte se zasažení lidí, zvířat nebo domácího nábytku. 
Varování: Úpravy a změny tohoto produktu, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit platnost oprávnění majitele k provozu.

články nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a ži-
votní prostředí. Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. 
Řekněte svým dětem, aby baterie  odevzdávali na sběrných místech. Tímto způ-
sobem jsou baterie bezpečně recyklovány.

Elektrický odpad a Elektrické vybavení (WEEE)
Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávej-
te je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky odneste do sběrných 
dvorů elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány s do-
mácím odpadem.

4 x „AA“ BaterieManuál Auto
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Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma  podmínkám: 
1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení  
2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může  způsobit nežádoucí činnost. 
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím podmínky pro digitální  zařízení třídy B podle článku 15 pravidel FCC. Tyto 
limity jsou navrženy tak, aby  poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obydlených oblastech. Toto  zařízení produkuje, vy-
užívá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a, pokud  není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodli-
vé rušení rádiové komunikace. 
Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto  zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televiz-
ního signálu, které je možné  odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může pokusit odstranit toto rušení jedním,  nebo více z následujících 
způsobů: 
- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu. 
- Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem. 
- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odlišného od toho, do kterého je připojen  přijímač. 
- Pro pomoc se spojte s prodejcem, nebo zkušeným rádio/TV technikem
.  

FCC směrnice 

Varování baterie:
- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomto účelu.
- Baterie před dobíjením vyjměte. 
- Dobíjecí baterie by měli být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých. 
- Nemíchejte různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými.
- Je doporučeno používat pouze stejné baterie. 
- Dodržujte polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky. 
- Napájecí svorky nesmějí být zkratovány. 
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. 

Péče a údržba
- Pokud nebude hračka delší dobu používána, vždy z ní vyndejte baterie. 
- Otřete jemně hračku čistým hadříkem. 
- Nevystavujte hračku přímému teplu. 
- Neponořujte hračku do vody, mohou se tak poničit elektrické soustavy.  

TIPY
Pro nejlepší možný výkon je 
doporučeno používat nové 

alkalické baterie.

Poznámky:  
- Při instalaci a výměně baterií je doporučen dohled 
  dospělého.
- Uchovejte návod k obsluze pro budoucí potřebu. 
- Při provozu hračky by se měli uživatelé držet 
  návodu k obsluze. 
- V důsledku elektrostatického výboje může hračka začít  
   fungovat špatně a je nutné ji resetovat.
- Pro nejlepší výkon hračky používejte nové 
  alkalické baterie.

Požadavky baterie - Auto
 Napájení: 
 Hodnota: DC 6 V, 7,8 W
 Baterie: 4 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 
 Kapacita: 2800 mAh



3. Příprava
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2.1 Zahrnuté části:

       Auto

Instalace baterií
3.1 - Auto je napájeno 4x 1,5 V „AA“ 
bateriemi (součástí balení).
3.2 - Ujistěte se, že vypínač je v pozici 
„OFF“.
3.3 - Stiskněte pojistku (1) na krytu baterií 
a pak pro vyndání krytu, pokračujte dle 
směru šipky (2). (obr. 1)
3.4 - Vložte čtyři „AA“ baterie a dodržujte 
polaritu vyznačenou uvnitř prostoru pro 
baterie. (obr. 2)
3.5 - Zavřete kryt baterií.

Vypínač

Kryt baterií (auto)

obr. 2obr. 1



4. Kroky ke spuštění
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Jdi do 
App Store

Hraj

Najdi 
„Laferrari  Silverlit
Bluetooth RC“,

 stáhni a nainstaluj

Zapni auto Připoj se na 
Bluetooth

Otevři 
aplikaci

Nastav 
volnoběh

Mód 
Gesto

Standardní

Mód Gesto Mód Joysticknebo

Připraven 
k hraní

Jestli chcete nastavit 
„Mód Joystick“ zvolte
„Možnosti“.

Poznámka: Pro tutoriál video a návod navštivte také APP store. 
 

4.1 Připravte váš iPod touch, iPhone nebo Ipad k nainstalování ovládání dle šipek níže.



5. Popis funkcí ovládání : Mód Gesto
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Možnosti Zpět

Pravý
blinkr
Klakson

StopHlavní světlaVýstražné 
světlo

Levý
blinkr

Trimmování 
řízení



6. Popis funkcí ovládání : Mód Joystick

6

Možnosti

Klakson

Zpět
Pravý
blinkr

Dopředu/
Dozadu

Hlavní 
světla

Výstražné 
světlo

Levý
blinkr

Doleva/
Doprava

Trimmování 
řízení



7. Řízení auta
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Dopředu/
Akcelerace

Dozadu/
Akcelerace

Dopředu
vlevo

Dopředu
vpravo

Dozadu
vlevo

Dozadu
vpravo

7.1 Mód Gesto

7.2 Mód Joystick



8. Popis kontrolek
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Mód Gesto

1. Slabá baterie
2. Hlavní Světla
3. Výstražná světla
4. Kontrolka jízdy 
    dopředu/dozadu
5. Stupeň nabití baterie
6. Pravý a levý blinkr

Mód Joystick



9. Možnosti nastavení obrazovky
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9.1 Nastavení citlivosti Nízká Vysoká

9.2 Nastavení rychlostní křivky 1. Standardní 
- Tovární nastavení pro začátečníky

2. Uživatelské
- Pro výběr táhněte po různých křivkách (shora dolů).
i. NEJRYCHLEJŠÍ zrychlení na začátku (vhodné pro rychlou 

jízdu).
ii. RYCHLEJŠÍ zrychlení na začátku a poté ubrání plynu.
iii. NORMÁLNÍ zrychlení v celém rozmezí plynového pedálu.
iv. POMALÉ zrychlení  na začátku a poté ubrání plynu.
v.  NEJPOMALEJŠÍ zrychlení na začátku (vhodné pro

přesnou jízdu).

9.3 Trimování auta
Otočte tlačítko pro vyvážení řízení nalevo pokud auto jezdí nechtěně doprava. 
Pokud jezdí doleva otočte tlačítko na pravou stranu Vlevo Vpravo



10. Řídící tipy

11. Řešení problémů
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1. Provozujte pouze na rovném, hladkém (ne kluzkém), suchém povrchu a koberci s nízkým chlupem.
    Vlasy, koberec a špína mohou ovlivnit provoz auta. 
2. Nejezděte s autem v písku, vodě nebo sněhu. Pokud se auto namočí, osušte ho ručníkem a celé ho vysušte. 
3. Neprovozujte auto blízko pevných překážek, které mohou rušit signál.

Příznaky Příčina Řešení
Auto nereaguje nebo reaguje 
špatně na ovládání iPod Touch, 
iPhone nebo iPad.

- Vysoko frekvenční vlnění je rušeno vedením vysokého napětí, 
transformátorem nebo nějakou budovou. 
- Slabé baterie v iPod Touch, iPhone nebo iPad.
- Slabé baterie v autě.
- Auto nemusí být připojeno na Bluetooth

- Vyvarujte se všem těmto možnostem nebo si vyberte jiné 
místo k 
provozu auta.
- Vypněte a znovu zapněte hračku.
- Dobijte iPod touch, iPhone, iPad.
- Vyměňte všechny baterie v autě za nové alkalické.
- Zkontrolujte jestli Pod touch, iPhone, iPad je spojený s au-
tem přes Bluetooth.

Bez kontroly. - Mimo dosah ovládání.
- Signál Bluetooth na vašem iPod touch, iPhone, iPad je bloko-
ván vašima rukama.

- Auto má v otevřeném prostoru radiový dosah ovládá-
ní 8 - 12 metrů.
- Držte iPod touch, iPhone, iPad jinak.

Auto jezdí pomalu nebo nejezdí. - Hlavní vypínač není v pozici „ON“.
- Baterie nejsou správně nainstalovány.
- Slabé baterie.
- V kolech mohou být zamotány vlasy, koberec či smetí.

- Zapněte napájení. 
- Zkontrolujte kontakt a polaritu baterií.
- Vyměňte baterie za nové.
- Opatrně odstraňte cizí materiály.

Neúspěšné Bluetooth spojení -  Je připojené jiné Bluetooth zařízení. - Odpojte Bluetooth a zkuste se připojit znovu.

Velmi citlivé ovládání. - Nastavení citlivosti není správné. - Snižte citlivost v možnostech obrazovky.



ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111

info@cqe.cz
www.toy.cz

Vyrobeno pod licencí Ferrari Spa.
FERRARI, PRANCING HORSE zaříze-
ní, všechna loga a charakteristické 
designy jsou majetkem Ferrari Spa. 
Design karoserií automobilů Ferra-
ri jsou chráněny, jako vlastnictví Fer-
rari a opatřeny ochranou známkou a 
dle obchodí úpravy značky.


