
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Mașină de curse controlată prin gesturi SenseToy 

 
PACHETUL INCLUDE: 

1x Mașină de curse controlată prin gesturi SenseToy 

1x telecomandă 

1x telecomandă ceas 

1x cablu USB pentru bateria auto 

1x cablu USB pentru bateria telecomenzii ceas 

 

 

SPECIFICAȚII: 

• Material: ABS și metal 

• Dimensiuni: 42 x 22 x 12 cm 

• Baterie: 7,4 V / 1200 mAh  

• Control: telecomandă + control prin gesturi 

• Timp de funcționare după o încărcare completă: până la 45 min 

• Timp de încărcare: 2-3 ore 

• Încărcare: USB 

• Distanța telecomenzii: până la 80 m 

• Funcții: drift, urcare, înainte și înapoi, rotație la 360° 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

Mașina de curse controlată prin gesturi folosește o baterie 

reîncărcabilă, care poate fi încărcată cu un cablu USB inclus. 

Controlerul necesită 2 baterii AA, iar controlerul prin gesturi ale 

mâinii necesită 1 baterie cu litiu de 3V.  

 

 

 

OPERAȚII 

CU TELECOMANDĂ: 

Mai întâi apasă butonul rotund din mijloc de pe telecomandă și 

apoi găsește comutatorul de pornire/oprire din partea de jos a 

mașinii. Acum poți opera mașina de curse pentru cascadorii cu 

ajutorul telecomenzii. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CU CONTROLER GESTUAL TIP CEAS INTELIGENT 

Dacă ai folosit mai întâi telecomanda, trebuie să oprești mașina și 

apoi să o repornești și, de asemenea, să pornești controlerul 

„ceas”. Acum le-ai conectat și mașina poate fi controlată prin 

gesturi. 

- Transformă - schimbând gestul mâinii. Caroseria 
transformabilă face mașina mai flexibilă și mai potrivită 
pentru toate terenurile. Te deplasezi pe iarbă, nisip, stânci, 
drumuri accidentate și alte terenuri. 
 

  
 

- Virează la stânga sau la dreapta schimbând mișcarea mâinii. 

 
 

- Mergi înainte sau înapoi schimbând mișcarea mâinii. 

 
 

- Răsturnare la 360 de grade / Rotire pe două fețe 

 
 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

- Mașina poate fi curățată cu orice produs de curățare și 

dezinfectant multifuncțional de uz casnic.  

- Nu scufunda unitatea, deoarece va deteriora conținutul și 

componentele electrice.  

- Nu utiliza produse de curățare abrazive, deoarece acestea vor 

zgâria suprafața unității. 

 

 

 

 

 



MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

- Când ai terminat de folosit mașina de curse, oprește comutatorul 

Pornit/Oprit de pe mașină și controlerul, deoarece acest lucru va 

ajuta la conservarea energiei bateriei. Dacă mașina de curse nu va 

fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, de ex. o lună sau mai 

mult, recomandăm scoaterea bateriilor din mașină și din controler 

în timpul depozitării, pentru a preveni degradarea sau scurgerea 

bateriei, care poate cauza deteriorarea mașinii de curse. 

- A nu se amesteca bateriile vechi cu cele noi. 

- A nu se amesteca baterii standard alcaline (carbon – zinc) sau 

reîncărcabile (nichel-cadmiu). 

- Se recomandă doar baterii de același tip sau echivalente. 

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

- Scoate bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca. 

- Reîncarcă bateriile numai sub supravegherea unui adult. 

- Bateriile epuizate sau uzate trebuie scoase din jucărie și aruncate 

în mod corespunzător. 

- Jucăria nu este potrivită pentru aruncare deoarece astfel produsul 

poate fi deteriorat. 

- A nu se permite niciodată ca o baterie sau un încărcător să intre în 

contact cu umezeala. 

- Nu încărca niciodată bateriile în încăperi extrem de reci sau 

fierbinți (se recomandă 10–26 °C) și nu le expune niciodată la 

lumina directă a soarelui. 

- În calitate de utilizator al acestui produs, ești singurul responsabil 

să gestionezi produsul astfel încât să nu îți compromiți propria 

sănătate și/sau a celorlalți și, ca urmare, nu deteriora produsul 

propriu și/sau al altor persoane. 

- Această mașină este controlată de unde radio, în care pot apărea 

interferențe externe, fără a fi influențate de utilizator sau 

producător. Interferența menționată poate cauza pierderea pe 

termen scurt a controlului vehiculului. De aceea, este întotdeauna 

recomandabil să se păstreze distanța de siguranță adecvată față 

de produs în toate direcțiile, pentru a preveni coliziunile și 

rănirile. 

- Nu opera niciodată mașina cu o telecomandă care are bateriile 

slabe sau deja aproape goale. 

- Condu întotdeauna în spațiu deschis, departe de vehicule reale, 

de trafic și oameni. 

- Nu conduce pe stradă sau în alte zone populate, indiferent de 

motiv.  

- Ține toate substanțele chimice, piesele mici sau obiectele 

electrice departe de accesul copiilor. 

- Nu linge și nu pune niciodată piese de mașină în gură, deoarece 

acest lucru poate provoca vătămări grave sau chiar moartea. 

- Atenție la utilizarea instrumentelor și obiectelor ascuțite. 

- Atenție la întreținerea produsului deoarece unele părți pot avea 

margini ascuțite. 

- Nu introduce degetele sau alte obiecte în interiorul pieselor 

rotative, deoarece acest lucru poate afecta produsul și propria 

sănătate. 

 

GARANȚIE 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește produsul, 

clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii produsului) 

pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, sau înlocuirea cu 

un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor fi posibile dacă se 

depășește termenul legal. În cazul în care observi un defect la 

produs, există o perioadă de garanție de un an. Mai multe indicații 

și condiții referitoare la reclamații pot fi găsite pe site-ul nostru în 

secțiunea ”Reclamații și Schimburi”. 


