
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA    
Model číslo E527

Hlavné parametre

Zloženie: plast a elektronika
Batérie v aute: 4 kusy 1,5V AA
Batérie v diaľkovom ovládaní: 2 kusy 1,5V AA

Vloženie batérie

1. Odložte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača. 
Vložte 2 kusy batérií AA 1,5V.  Priskrutkujte kryt späť (vid. nákres 2A).

2. Skrutkovačom uvoľnite kryt batérie na podvozku auta a vložte dovnútra 4 kusy 
batérii  AA 1,5V. Priskrutkujte kryt späť (vid. nákres 2B).

Inštalácia hadice a vodnej nádrže

1. Otvorte farebnú krabicu, vyberte z nej hadicu a pripojte na ňu zakončenie. Opatrnou manipu-
láciou natiahnite hadicu do pozície na nákresu 3A (teda cez hranu rebríku).  
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Striekanie vody Indikátor

Ovládanie rebríku hore/dolu



Základné ovládanie

1. Zapnutie/vypnutie
● Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie. 
 Ozve sa zvuk štartovania.
2. Klaksón
● Po stlačení príslušného tlačidla na ovládači sa ozve 

zatrúbenie.
3. Jazda dopredu/dozadu
● Ľavá páčka pohybuje autom dopredu a dozadu, 
 vid nákres 5B.
4. Zahnutie doprava/doľava
● Pravá páčka zahýba auto, doprava a doľava, 
 vid nákres 5C.
5. Otáčanie rebríku
● Po naštartovaní auta stlačte príslušné tlačidlo a rebrík sa bude otáčať doprava alebo doľava. 

V ten istý moment zabliká výstražné svetlo na kabíne a rozsvietia sa predné a zadné svetlá 
(nákres 5D).
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Automatické párovanie

1. Po nainštalovaní batérií zapnite ovládač i auto. Ozve 
sa zvuk, na aute sa pomaly rozblikajú svetlá a na 
ovládači sa rozsvieti indikačná dióda. Auto je teraz 
vo fáze automatického párovania. Úspešné dokon-
čenie oznámi dvojitý zvuk..

2. Každý ovládač môže byť spárovaný iba s jedným au-
tom. Úspešné spárovanie nevyvolá žiadne rušenie.

3. Spárovanie s iným autom alebo ovládačom pre-
behne po vypnutí oboch zariadení a opätovnom 
zapnutí.
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2. Vodnú nádrž v aute naplňte čistou vodou podľa nákresu 3B. Nezabudnite vodu z nádrže 
vyliať, keď auto nepoužívate. Zabránite tým vytvoreniu nečistôt. Nezabudnite tiež nádrž 
s vodou zakryť.
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Pokročilé funkcie

1. Stlmenie zvuku
● Po naštartovaní auta pridržte dlhšie tlačidlo klaksón a auto stíchne. Zvuky sa začnú ozývať po 

opätovnom stlačení tlačidla.
2. DEMO
● Po stlačení tlačidla sa auto uvedie do demonštračného režimu, v ktorom predvádza svoje 

možnosti. Demonštráciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
3. Automatické vypnutie
● Ak do 60 sekúnd od zapnutia ovládača nedostane auto žiadny povel, automaticky sa vypne.
4. Cúvanie
● Pri jazde dozadu auto vydáva zvukový i sveteľný signál.
5. Multiplayer
● Vzhľadom k frekvencii 2.4GHz, na ktorej auto komunikuje, môže byť zároveň použitých 

niekoľko áut a ovládačov.
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Obr 5E

6. Zdvíhanie a spúšťanie rebríku
● Po naštartovaní auta stlačte príslušné tlačidlo a rebrík sa 

bude naklápať hore a dolu. V ten istý moment sa budú 
ozývať odpovedajúce zvuky, rozbliká sa výstražné svetlo 
na kabíne a rozsvietia sa predné a zadné svetlá 5E.

7. Siréna
● Po naštartovaní a stlačení príslušného tlačidla na ovlá-

dači sa ozve zvuk sirény. V ten istý moment bude blikať 
výstražné svetlo na kabíne. Opätovné stlačenie uvedie 
auto do stavu pohotovosti.

8. Hasíme!
● Po stlačení príslušného tlačidla začne z hadice prúdiť 

voda za podmienky, že je nádrž naplnená. Po uvoľnení 
tlačidla sa prúd zastaví. Nemierte na tvár, zvlášť na oči, 
ani na miesta, ktoré môže voda poškodiť.

Všetky akcie môžete vyvolať zároveň.

Obr 5F

Zvedání a spouštění žebříku

Hasíme!

Batérie

Vypnite prístroj a vyberte batérie z auta i ovládača, ak ich nebudete dlho používať.
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Poznámky

1. Nehrajte sa s autom na ulici. Nájdite bezpečné miesto, kde sa vám nemôže nič stať.
2. Používanie auta vo vlhkom prostredí môže spôsobiť skrat. Pre očistenie auta používajte čistú 

a suchú látku.
3. Ak auto ide nezvyklou rýchlosťou alebo zle reaguje, vymeňte batérie.
4. Batérie vkladajte či vymieňajte iba za prítomnosti dospelej osoby. 
 Používajte doporučené batérie.
5. Vkladajte batérie v správnej pozícii.
6. Nekombinujte staré a nové batérie. Neskratujte batérie.
7. Nepripájajte prístroj k zdrojom elektrického napätia.
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RIZIKO UDUSENIA
Malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

OPATRNE
Nemierte pri hasení vodný prúd do tváre alebo do očí.

Špeci� kácie a farby výrobku sa môžu líšiť od nákresov a fotiek v tejto príručke.


