
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Kézmozdulattal vezérelhető versenyautó 

 
A CSOMAG TARTALMA: 

1 db Kézmozdulattal vezérelhető versenyautó 

1 db távirányító 

1 db távirányító óra 

1 db USB kábel az autó akkumulátorához 

1 db USB kábel a vezérlő óra akkumulátorához 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS: 

• Alapanyag: ABS és fém 

• Méretek: 42 x 22 x 12 cm 

• Akku: 7,4 V 1200 mAh  

• Vezérlés: távirányítóval + kézmozdulatokkal 

• Működési idő teljes feltöltés után: akár 45 perc 

• Töltési idő: 2-3 óra 

• Töltő bemenet: USB 

• Távirányító hatótávolsága: legfeljebb 80 m 

• Funkciók: csúszás, mászás, előre és hátra haladás, 360°-os 

megfordulás 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

A kézmozdulattal vezérelhető versenyautó újratölthető 

akkumulátort használ, amely a mellékelt USB kábellel tölthető. A 

távirányítóhoz 2 db AA elem szükséges, a kézmozdulattal 

vezérelhető távirányítóhoz pedig egy 1,3V-os lítiumelem.  

 

 

 

VEZÉRLÉS 

TÁVIRÁNYÍTÓVAL: 

Először nyomja meg a középső kerek gombot a távirányítón, majd 

keresse meg a be / ki kapcsolót az autó alján. Ezt követően 

távirányítóval is irányíthatja a versenyautót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ OKOSÓRÁHOZ HASONLÓ KÉZMOZDULATOS VEZÉRLŐVEL 

Ha először a távirányítót használta, akkor előbb ki kell kapcsolni az 

autót, majd ismét bekapcsolni, valamint be kell kapcsolnia az 

„óra“ vezérlőt. Miután csatlakoztak, az autó kézmozdulatokkal is 

vezérelhető. 

- Átalakítás - a kézmozdulatai váltásával. Az átalakítható 
karosszériának köszönhetően az autó rugalmasabb, és 
bármilyen terepre alkalmas. Használható füvön, homokon, 
köves terepen, göröngyös utakon és egyéb terepeken. 
 

  
 

- Forduljon jobbra vagy balra a kézmozdulatai váltásával. 

 
 

- Menjen előre vagy hátra a kézmozdulatai váltásával. 

 
 

- 360 fokos megfordulás / Dupla oldalú elfordulás 

 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

- Az autó bármilyen otthoni multifunkciós tisztítószerrel vagy 

fertőtlenítővel tisztára törölhető.  

- Ne merítse víz alá a terméket, hiszen károsíthatja az összetevőit 

és az elektromos alkatrészeket.  

- Ne használjon durva súrolószereket, mert megkarcolhatják a 

termék felületét. 

 

 

 

 

 

 



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  

- Miután befejezte a versenyautó használatát, kapcsolja Ki állásba 

az autó és a vezérlő Be/Ki gombját. Ez segít megőrizni az 

akkumulátor szintjét. Ha az autót huzamosabb ideig, például egy 

hónapig vagy ennél is hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, 

hogy vegye ki az akkukat az autóból és a vezérlőből a tárolás 

során, megelőzve azok lemerülését vagy szivárgását, ami kárt 

okozhat a versenyautóban. 

- Ne kombináljon régi és új akkukat/elemeket. 

- Ne kombinálja az alkáli (szén - cink) elemeket és az újratölthető 

(nikkel-kadmium) akkukat. 

- Csak ugyanolyan vagy egymással egyenértékű elemtípusok 

ajánlottak. 

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. 

- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető akkukat a játékból. 

- Az akkuk újratöltését csak felnőtt felügyelete mellett végezze. 

- A lemerült és üres elemeket el kell távolítani a játékból, majd 

megfelelő módon eldobni őket. 

- A játék nem alkalmas dobálásra, mert az károsíthatja a terméket. 

- Soha ne engedje, hogy az elem vagy a töltő nedvességgel 

érintkezzen. 

- Soha ne töltse az akkukat kimondottan meleg vagy hideg 

szobákban (10-26 fok ajánlott), és soha ne tegye ki őket közvetlen 

napsütésnek. 

- A termék használójaként egyedül Ön felel a termék olyan módon 

való kezeléséért, hogy az ne veszélyeztesse az Ön és / vagy mások 

egészségét, és hogy ne károsítsa meg a terméket, illetve az Ön és 

/ vagy mások tulajdonát. 

- Az autó rádióhullámokon keresztül kerül irányításra, melyeknél 

külső interferencia is előfordulhat, amelyre nincs kihatással a 

felhasználó és a gyártó. Az említett interferencia megszakíthatja 

rövid időre a jármű feletti irányítást. Ezért javasolt mindig 

megfelelő távolságot tartani a terméktől, az ütközés és a 

sérülések elkerülése érdekében. 

- Soha ne irányítsa az autót olyan távirányítóval, amelyben rossz 

vagy majdnem üres elemek vannak. 

- Mindig nyílt területen használja, valódi járművektől, forgalomtól 

és emberektől távol. 

- Semmilyen okból se használja az utcán vagy egyéb lakott 

területen.  

- Minden vegyi anyagot, apró alkatrészt és elektronikus 

komponenst tartson távol a gyerekektől. 

- Soha ne nyalja meg vagy tegye a szájába az autó alkatrészeit, 

hiszen ez súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat. 

- Legyen óvatos szerszámok és éles eszközök használatakor. 

- Legyen óvatos a termék karbantartásakor, hiszen néhány 

alkatrésze éles lehet. 

- Ne tegye az ujjait vagy egyéb tárgyat a forgó alkatrészek 

belsejébe, hiszen ez károsíthatja a terméket és az egészségét is. 

 

GARANCIA 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll 

rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék 

visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. 

Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban 

az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a 

termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció 

benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket 

megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában. 


