
NÁVOD NA POUŽITIE 
Pretekárske auto ovládané gestami SenseToy 

 
OBSAH BALENIA: 

1x Pretekárske auto ovládané gestami SenseToy 

1x diaľkový ovládač 

1x diaľkový ovládač podobný hodinkám 

1x USB kábel pre autobatériu 

1x USB kábel pre batériu hodinkového diaľkového ovládača 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA: 

• Materiál: ABS plast a kov 

• Rozmery: 42 x 22 x 12 cm 

• Batéria: 7,4 V / 1200 mAh  

• Ovládanie: diaľkové ovládanie + ovládanie gestami 

• Doba používania po úplnom nabití: až do 45 min 

• Doba nabíjania: 2-3 hodiny 

• Nabíjací vstup: USB 

• Dosah diaľkového ovládania: až do 80 m 

• Funkcie: drift, stúpanie, jazda dopredu a dozadu, 360° rotácia 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

Gestami ovládané pretekárske auto používa nabíjateľnú batériu, 

ktorú je možné nabíjať pomocou priloženého USB kábla. 

Štandardný ovládač vyžaduje 2 batérie typu AA a ovládač gest rúk 

vyžaduje 1 3V lítiovú batériu.  

 

 

 

OVLÁDANIE AUTA 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ: 

Najprv stlačte stredné okrúhle tlačidlo na diaľkovom ovládači a 

potom nájdite on / off vypínač v spodnej časti vozidla. Teraz 

môžete ovládať kaskadérske pretekárske auto diaľkovým 

ovládačom. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HODINKOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NA OVLÁDANIE GESTAMI 

Ak ste najprv použili diaľkové ovládanie, musíte auto vypnúť a 

opäť zapnúť. Zapnite tiež ovládač na ovládanie gestami, ktorý sa 

podobá hodinkám. Teraz je pretekárske auto pripravené na 

ovládanie gestami ruky. 

- Transformácia - zmenou gesta ruky. Transformovateľná 
karoséria robí vozidlo flexibilnejším a vhodnejším pre všetky 
terény. Jazdite autom po tráve, piesku, skalách, poľných 
cestách a iných terénoch. 
 

  
 

- Zmenou gesta ruky zabočíte doľava alebo doprava. 

 
 

- Zmenou gesta ruky jazdíte dopredu alebo dozadu. 

 
 

- 360 stupňová rotácia / Obojstranná rotácia 

 
 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

- Auto môže byť čistené akýmkoľvek viacúčelovým čistiacim 

prostriedkom a dezinfekčným prostriedkom, určeným pre 

domácnosť.  

- Produkt neponárajte do vody, pretože môžete poškodiť obsah a 

elektrické komponenty.  

- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu 

poškriabať povrch jednotky. 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  

- Po dokončení používania pretekárske auto aj ovládač vypnite 

(tlačidlami On/Off a off), čo pomôže ušetriť energiu batérie. Ak sa 

pretekárske auto nebude používať dlhšou dobu, napr. jeden 

mesiac alebo dlhšie, odporúčame vybrať batériu z vozidla aj 

ovládača, aby ste zabránili jej vytečeniu, čo môže spôsobiť 

poškodenie pretekárskeho vozidla. 

- Nekombinujte staré a nové batérie. 

- Nemiešajte alkalické štandardné (uhlík – zinok) alebo dobíjateľné 

(nikel-kadmium) batérie. 

- Odporúča sa len rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií. 

- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. 

- Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z hračky. 

- Batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelých. 

- Vybité batérie je potrebné vybrať a správne zlikvidovať. 

- Auto nie je vhodné na hádzanie, pretože môžete spôsobiť 

poškodenie výrobku. 

- Nikdy nedovoľte, aby sa batéria alebo nabíjačka dostali do 

kontaktu s vlhkosťou. 

- Batérie nikdy nenabíjajte v extrémnom chlade alebo v horúciom 

prostredí(odporúča sa 10–26°C) a nikdy ich nevystavujte 

priamemu slnečnému žiareniu. 

- Ako používateľ tohto výrobku ste výhradne zodpovední za 

zaobchádzanie s ním, aby ste neohrozovali svoje vlastné a / alebo 

zdravie ostatných a v dôsledku toho nepoškodíte produkt, svoj 

vlastný a / alebo majetok iných. 

- Toto auto je riadené rádiovými vlnami, pri ktorých sa môže 

vyskytnúť vonkajšie rušenie, ktoré nie je ovplyvnené 

používateľom alebo výrobcom. Uvedené rušenie môže spôsobiť 

krátkodobú stratu kontroly nad vozidlom. Preto sa vždy odporúča 

udržiavať primeranú bezpečnú vzdialenosť od výrobku vo 

všetkých smeroch, aby sa zabránilo kolíziám a zraneniam. 

- Nikdy nepoužívajte auto s diaľkovým ovládaním, ktoré má zlé 

alebo už takmer prázdne batérie. 

- Vždy jazdite v otvorenom priestranstve, ďaleko od skutočných 

vozidiel, dopravy a ľudí. 

- Nejazdite po ulici alebo iných obývaných oblastiach z akéhokoľvek 

dôvodu.  

- Všetky chemikálie, malé časti alebo elektrické predmety 

uchovávajte mimo dosahu detí. 

- Nikdy neolizujte alebo nevkladajte autodiely do úst, pretože to 

môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. 

- Buďte opatrní pri používaní pracovných nástrojov a ostrých 

predmetov. 

- Buďte opatrní pri udržiavaní výrobku, pretože niektoré časti môžu 

mať ostré hrany. 

- Nevkladajte prsty ani iné predmety do vnútra rotujúcich častí, 

pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku a vášho zdravia. 

 

ZÁRUKA 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa 

prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie 

peňazí alebo výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú 

možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Ak spozorujete 

vadu produktu, uplatňuje sa jednoročná záruka. Ďalšie informácie 

a podmienky pre uplatnenie reklamácie nájdete na našej webovej 

stránke v sekcii „Reklamácie a výmena“. 


