
NÁVOD K POUŽITÍ 
Závodní auto ovládané gesty 

 
OBSAH BALENÍ: 

1 x závodní auto ovládané gesty 

1 x dálkový ovladač 

1 x dálkový ovladač v hodinkách 

1 x USB kabel pro baterii v autě 

1 x USB kabel pro baterii dálkového ovladače v hodinkách 

 

 

SPECIFIKACE: 

• Materiál: ABS a kov 

• Rozměry: 42 x 22 x 12 cm 

• Baterie: 7,4 V 1 200 mAh  

• Ovládání: dálkové ovládání + ovládání gesty 

• Doba provozu po plném nabití: až 45 min 

• Doba nabíjení: 2-3 hodiny 

• Vstup pro nabíjení: USB 

• Dosah dálkového ovládání: až 80 m 

• Funkce: drift, stoupání, pohyb vpřed a vzad, otáčení o 360° 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Závodní auto ovládané gesty využívá dobíjecí baterii, kterou lze 

nabíjet pomocí přiloženého kabelu USB. Ovladač vyžaduje 2 

baterie AA a ovladač pro ruční gesta jednu 3V lithiovou baterii.  

 

 

 

PROVOZ 

S OVLADAČEM: 

Nejprve stiskněte prostřední kulaté tlačítko na dálkovém ovladači 

a poté najděte vypínač na spodní straně vozu. Nyní můžete 

kaskadérské závodní auto ovládat pomocí dálkového ovladače. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S OVLADAČEM VYUŽÍVAJÍCÍM GEST PODOBNÝM CHYTRÝM 

HODINKÁM 

Pokud jste nejprve použili dálkový ovladač, musíte vůz vypnout a 

poté jej znovu zapnout, a také zapnout ovladač v „hodinkách“. 

Nyní jste je propojili a vůz lze ovládat gesty. 

- Transformace – změnou gesta ruky. Díky transformovatelné 
karoserii je auto pružnější a hodí se do všech terénů. 
Pohybujte se po trávě, písku, kamenech, členitých cestách a 
jiném terénu. 
 

  
 

- Změnou gesta ruky jeďte doleva nebo doprava. 

 
 
 
 
 
 
 

- Změnou gesta ruky jeďte dopředu či dozadu. 

 
 

- Otočky o 360 stupňů / Dvoustranná rotace 

 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

- Auto lze otřít jakýmkoli univerzálním čisticím a dezinfekčním 

prostředkem pro domácnost.  

- Neponořujte jednotku, protože by došlo k poškození obsahu a 

elektrických součástí.  

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by poškrábaly 

povrch jednotky. 

 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

- Po ukončení používání závodního auta přepněte vypínač na autě a 

ovladači do polohy Vypnuto, což pomůže šetřit energii baterie. 

Pokud závodní auto nebudete delší dobu používat, např. jeden 

měsíc nebo déle, doporučujeme během skladování vyjmout 

baterie z auta a ovladače, aby nedošlo k jejich vybití nebo 

vytečení, což může způsobit poškození závodního auta. 

- Nemíchejte staré a nové baterie. 

- Nemíchejte alkalické standardní (zinko-uhlíkové) a dobíjecí (nikl-

kadmiové) baterie. 

- Doporučuje se používat výhradně stejný nebo rovnocenný typ 

baterií. 

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. 

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky. 

- Nabíjejte baterie pouze pod dohledem dospělé osoby. 

- Vybité nebo prázdné baterie je třeba z hračky vyjmout a řádně 

zlikvidovat. 

- Hračka není vhodná k házení, protože můžete výrobek poškodit. 

- Nikdy nedovolte, aby se baterie nebo nabíječka dostaly do 

kontaktu s vlhkostí. 

- Nikdy nenabíjejte baterie v extrémně chladných nebo horkých 

místnostech (doporučuje se 10-26 °C) a nikdy je nevystavujte 

přímému slunečnímu záření. 

- Jako uživatel tohoto výrobku nesete výhradní odpovědnost za to, 

že budete s výrobkem zacházet tak, abyste neohrozili své vlastní 

zdraví a/nebo zdraví jiných osob a v důsledku toho nepoškodili 

výrobek, vlastní a/nebo cizí majetek. 

- Auto je řízeno rádiovými vlnami, při kterých může docházet k 

vnějšímu rušení, které uživatel ani výrobce nemohou ovlivnit. 

Zmíněné rušení může způsobit krátkodobou ztrátu kontroly nad 

vozidlem. Proto se vždy doporučuje dodržovat přiměřenou 

bezpečnostní vzdálenost od výrobku ve všech směrech, aby se 

předešlo kolizím a zraněním. 

- Nikdy neovládejte vozidlo dálkovým ovladačem, který má špatné 

nebo již téměř vybité baterie. 

- Vždy jezděte na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od 

skutečných vozidel, provozu a lidí. 

- Nejezděte jen tak po ulici nebo jiných obydlených oblastech.  

- Udržujte všechny chemikálie, malé části nebo elektrické předměty 

mimo dosah dětí. 

- Nikdy neolizujte ani nevkládejte části auta do úst, protože to 

může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. 

- Buďte opatrní při používání nástrojů a ostrých předmětů. 

- Buďte opatrní při údržbě výrobku, protože některé části mohou 

mít ostré hrany. 

- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vnitřku rotujících dílů, 

protože to může způsobit poškození výrobku a vašeho zdraví. 

 

ZÁRUKA 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 

obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení peněz 

nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že promeškáte 

zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná náhrada ani 

výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, platí roční záruka. Další 

pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace můžete najít na 

našich webových stránkách v části „Reklamace a výměna“. 


