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VAROVÁNÍ:
Obsahuje malé části – Nebezpečí 

polknutí. Není určeno pro děti do 3 let.
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Po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro 
pozdější potřebu.

RASTAR GROUP
Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua, 
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
Http://www.rastar.com

Tento manu§l se vztahuje k autu na d§lkov® ovl§d§n² typu: 20900, 21200, 
23100, 32700, 31000, 23800, 53300, 53500, 53700, 53900, 54000, 54100, 59200, 
59200-4, 59500.

● Pokud si s hračkou dlouho nehrajete, vyjměte baterie.
● Hračku čistěte jemnou látkou.
● Zabraňte přehřívání a nevystavujte hračku přímému slunci.
● Uchovávejte hračku v suchu.

Frekvenční pásmo: 26.957 MHz do 27.283 MHz nebo 40.660 MHz 
do 40.700 MHz
Frekvence: 27.145 MHz do 40.68 MHz
Maximální vysílací výkon (ERP): Ne více než 10 mW.

ZAĻĉNĆME

UPOZORNŉNĉ

VLASTNOSTI A FUNKCE

● RŢzn® typy bateri², nebo nov® a pouģit® baterie nesm² bĨt pouģ²v§ny 
souļasnŊ. Vybit® baterie mus² bĨt z hraļky vynd§ny.

● Baterie mŢģe vymŊnit pouze dospŊl§ osoba. Baterie mus² bĨt vloģeny 
odpov²daj²c²mi p·ly. Vstupy nap§jen² nesm² bĨt zkratov§ny.

● Baterie, kter® nejsou dob²jec², nenab²jejte. Dob²jec² baterie mus² bĨt pŚed 
zah§jen²m nab²jen² z hraļky vyjmuty. Dob²jec² baterie sm² nab²jet pouze 
dospŊl§ osoba nebo d²tŊ ve vŊku minim§lnŊ 8 let. Vģdy pouģ²vejte 
nab²jeļku, kter§ je urļena k dan®mu typu bateri². Vytekl® nebo rozbit® 
baterie nesm² bĨt nab²jen®.

je doporuļen.
● Nepokl§dejte baterie bl²zko ohnŊ, nevystavujte pŚ²m®mu sluneļn²mu 
z§Śen² nebo jin®mu zdroji velk®ho horka ani vodŊ.

● Jestliģe tekutina z baterie zas§hne pokoģku nebo obleļen², ihned dan® 
m²sto opl§chnŊte vodou.

● Pro lepġ² uchov§n² ģivotnosti dob²jec²ch bateri² je pravidelnŊ dob²jejte, 
pouze s nab²jeļkou stejn®ho nebo doporuļen®ho typu.

● PlastovĨ obal nen² urļen ke hran², mŢģe zpŢsobit uduġen². Pros²m 
odstraŔte jej z dosahu malĨch dŊt².

● Pouģit® baterie zlikvidujte zodpovŊdnŊ, v ģ§dn®m pŚ²padŊ nelikvidujte 
baterie v ohni.

Funkce: Auto jezd² dopŚedu, dozadu, doleva, doprava, 
pŚedn² a zadn² svŊtla.
Vlastnosti: Autentick® auto tvarovan® stŚ²kanĨm odlitkem 
a nez§vislĨm syst®mem odpruģen².

Jestliģe Vaġe auto ztr§c² vĨkon, 
nemus² fungovat nŊkter® funkce. 
Je nejvyġġ² ļas vymŊnit baterie za 
nov® nebo ty st§vaj²c² dob²t (v 
pŚ²padŊ, ģe jsou dob²jec²).

Nikdy nejezdŊte autem v p²sku, ve 
snŊhu nebo ve vodŊ.

Rádiové rušení může způsobit 
špatnou jízdu auta, toto rušení 
mohou způsobovat auta jezdící na 
stejné frekvenci, dráty vysokého 
napětí, vysoké budovy. Pokuste se 
zůstat mimo jejich dosah. Je 
zakázáno jezdit s autem na 
nebezpečných místech.

● Nab²jec² baterie mohou bĨt nab²jeny pouze pod dohledem dospŊl® 
osoby.

● Pouģ²vat se sm² pouze baterie stejn®ho, nebo odpov²daj²c²ho typu, jakĨ 
Nevystavujte auto přímému 
slunečnímu záření nebo velkému 
horku. Jestliže auto nepoužíváte, 
vypněte její vysílačku.

MiŚte ant®nou na vys²laļce vģdy na 
auto, nikdy pŚed nŊj. Jestliģe je 
auto pŚ²liġ daleko od vys²laļky, 
nemus² fungovat spr§vnŊ. Jestliģe 
je ant®na ohnut§, vyndejte j² z 
vys²laļky a opatrnŊ j² narovnejte.

Výše vyobrazené auto se může lišit od hračky.

● Pootoļte koleļkem na autŊ v m²stŊ, kde je kryt na baterie. 
OtevŚete kryt na baterie a vloģte dovnitŚ 4x baterie ĂAAñ 
spr§vnou polaritou. Kryt zase zavŚete a otoļte koleļkem, 
aby doġlo k uzamknut² krytu na baterie. Pod²vejte se na 
obr§zek vpravo.NĆVOD K AUTU NA DĆLKOV£ 

OVLĆDĆDNĉ

V§ģenĨ z§kazn²ku,
dŊkujeme V§m, ģe jste zakoupil vĨrobek auto na d§lkov® ovl§d§n². V pŚ²padŊ 
jak®hokoliv dotazu se na n§s nev§hejte obr§tit, r§di V§m pomŢģeme.

ConQuest entertainment

Obsah balen²:
1x auto
1x vys²laļka

Baterie:
Auto4x ĂAAñ baterie ï nejsou souļ§st² balen²
Vys²laļka2x ĂAAñ baterie ï nejsou souļ§st² balen²

● Na vys²laļce otevŚete kryt na baterie vloģte do nŊj 2x AA baterie 
spr§vnou polaritou. Kryt pot® zase zavŚete.

● PŚepnŊte tlaļ²tko do pozice ON na vys²laļce, svŊtlo na n² se zapne, 
pot® pŚepnŊte tlaļ²tko do pozice ON na auto.

● Nastavte auto tak, aby jezdilo rovnŊ.




