
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
Típusszám E527 

Főbb jellemzők 

Összetétel: műanyag és elektronika 
Az autó elemei: 4 db 1.5V AA 
A távirányító elemei: 2 db 1,5 V-os AA 

Elemek behelyezése 

1. Vegye le az elemtartó fedelét a hátsó vezérlőn. Helyezze be a két darab 1,5 V-os AA elemet 
amellyel működik. Helyezze vissza a fedelet (lásd ábra 2A).  

2. Egy csavarhúzóval lazítsa meg az akkumulátor fedelét az autó karosszériáján és helyezze be 
 a 4 db 1,5 V-os AA elemet. Csavarja vissza a fedelet (lásd ábra 2B). 

A tömlő és a víztartály telepítése 

1. Nyissa ki a színes dobozt, vegye ki a tömlőt, és csatlakoztassa a véghez. Óvatos mozdulattal 
helyezze a tömlőt a 3A ábrán feltüntetett helyére (vagyis a létra élén keresztül). 
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Vízpermetezés Mutató 

A létra ellenőrzése fel / le 



Alapvető műveletek 

1. Be / ki kapcsolás
● Nyomja meg a ki / be kapcsolót. Kezdő hang lesz 

hallható. 
2. Kürt 
● A megfelelő gomb megnyomását követően 

a távirányító sípoló hangjelzést ad.
3. Előre / hátra menet 
● A bal kar mozgatja az autót előre-hátra, 

lásd a 5B ábrát.
4. Jobb / bal kanyarodás 
● A jobb kar fordítja az autót jobbra és balra, 

lásd a 5C ábrát. 
5. A létra forgatása 
● Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó gombot, és a létra jobbra vagy balra 

fog fordulni. Ugyanebben a pillanatban felvillan a � gyelmeztető lámpa a fülkében, valamint az 
első és a hátsó lámpák elkezdenek világítani, lásd az 5D rajzot. 
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Automatikus párosítás 

1. Miután elhelyezte az elemeket, kapcsolja be a távi-
rányítót és autót. Hallható lesz egy hang, az autón 
és a távirányítón, amit dióda világít meg. Az autó 
automatikus üzemmódban van. A sikeres befejezést 
kettős hang jelzi. 

2. Minden távirányító csak egy autóval párosítható. 
Sikeres párosítás esetén, semmilyen zavar nem 
fordulhat elő. 

3. Másik autó, vagy távirányítóval való párosítás 
esetében, az mindkét készülék kikapcsolása majd 
bekapcsolását követően történik meg. 
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2. Az autó víztartályát töltse fel tiszta vízzel a 3B ábrán feltüntetett módon. Ne felejtse el kiön-
teni a vizet a tartályból, hacsak az autó nincs használatban, megelőzve ezzel a szennyeződés 
létrejöttét. Továbbá ne felejtse el a víztartályt lefedni. 

Rajz 3A Rajz 3B

Töltőnyílás 

Rajz 5A

Rajz 5B

Rajz 5C

Hátra

Előre

Jobbra 

Balra 

Rajz 5D

Forgás 
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Speciális funkciók 

1. Némítás 
● Az autó indítását követően nyomja tovább a kürt gombot, és az autó elnémul. Ismét hangok 

keletkeznek a gomb ismételt megnyomásával.  
2. DEMO
● A gomb megnyomása után az autót bemutató üzemmódba hozzuk, melyben megmutatkoznak 

a lehetőségek. A bemutató üzemmód megszüntethető a gomb ismételt megnyomásával. 
3. Automatikus kikapcsolás 
● Amennyiben a bekapcsolást követően 60 másodpercen belül az autó semmilyen utasítást nem 

kap automatikusan kikapcsol.
4. Cofanie
● Ha az autó hátra halad, fényjelzést bocsát ki.
5. Multiplayer
● Mivel az autó  2,4 GHz-en kommunikál, ezt több autó is felhasználhatja  
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Rajz 5E

6. A létra emelése, süllyesztése 
● Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó 

gombot, és a létra le vagy fel fog mozdulni, melyet ennek 
megfelelő hangok kísérnek. Ugyanebben a pillanatban 
felvillan a � gyelmeztető lámpa a fülkében, valamint az 
első és a hátsó lámpák elkezdenek világítani, lásd az 5E 
rajzot. 

7. Sziréna 
● Az autó indítását követően nyomja meg az ehhez tartozó 

gombot a távirányítón és megszólal a sziréna hangja. 
Ugyanebben a pillanatban felvillan a � gyelmeztető lámpa 
a fülkében. A gomb ismételt megnyomásával az autót 
készenléti állapotba helyezzük. 

8. Tűzoltás! 
● A megfelelő gomb megnyomását követően a tömlőből víz 

áramlik ki, amennyiben a tartály tele van. A gomb elen-
gedése után a vízsugár leáll. Ne irányítsa az arc, különö-
sen a szem felé, vagy olyan helyre ahol a víz kárt okozhat.

Rajz 5F

A létra emelése, süllyesztése 

Tűzoltás!

Elemek 

Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort az autóból és a távirányítóból, amennyiben 
azt nem használják hosszabb ideig. 
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Minden művelet elvégezhető egyszerre. 
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Megjegyzések 

1. Ne játsszon az autóval az utcán. Keressen egy biztonságos helyet, ahol nem történhet semmi. 
2. Nedves környezetben való használat rövidzárlatot okozhat. A tisztításhoz használjon tiszta 

és száraz ruhát. 
3. Feltéve, hogy az autó szokatlan gyorsasággal megy, vagy rosszul reagál, cserélje ki az elemeket. 
4. Az elemeket csak felnőttek jelenlétében cserélje. Használja a javasolt elemeket. 
5. Helyezze be az elemeket a megfelelő helyzetbe. 
6. Ne keverje a régi és új elemeket. Az akkumulátort ne zárja rövidre. 
7. Ne csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz. 

FULLADÁSVESZÉLY 
Kis alkatrészek. Nem alkalmas gyermeknek 3 éves korig. 

VIGYÁZAT 
A tűzoltóautó vízsugarát arc vagy szem felé ne irányítsa. 
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A termék kinézete, színe eltérhet a kézikönyvben feltüntetett rajzoktól 
és fényképektől.


