
 
Instrukcja obsługi auta zdalnie sterowanego 
  
Szanowny kliencie, 
 
dziękujemy, że kupiłeś nasz produkt auto zdalnie sterowane. W razie jakichkolwiek pytań, 
prosimy o kontakt, chętnie pomożemy. 
  
ConQuest entertainment 
  
Opakowanie zawiera: 
1x auto 
1x pilot  
  
Baterie: 
Auto 5x AA – nie są zawarte w opakowaniu 
Pilot 1x 9V – nie są zawarte w opakowaniu 
  
  

Ostrzeżenie! 
Zawiera małe części –  niebezpieczeństwo połknięcia.  
Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.   

  
Po przeczytaniu instrukcji obsługi proszę jej nie wyrzucać, proszę zachować ją w razie gdyby 
była potrzebna później 
  
  
Własności i funkce auta: 
Funkcje: Auto jeździ do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, posiada także przednie i tylne 
światła. 
Własności: Autentyczne auto z niezależnym układem zawieszenia. 
  
  
  

Jeżeli samochód traci moc, niektóre funkcje mogą przestać działać. To najwyższy czas 
aby wymienić baterie na nowe lub doładować (jeśli są do tego przeznaczone). Czas 
jazdy może się różnić w zależności od używanych baterii a także sposobu jazdy.  

  
  



Nigdy nie jeździj autem w piasku, w śniegu lub w wodzie.  
  
Skieruj antenę pilota zawsze na auto, nigdy nie przed nie. Jeżeli auto jest zbyt daleko 
od pilota, nie musi funkcjonować prawidłowo. Jeżeli antena jest wygięta, należy ją 
delikatnie wyprostować.   
  
Sygnał pomiędzy pilotem a autem może być zakłócony przez druty elektrycznego 
napięcia lub innym autem albo innym modelem auta zdalnie sterowanego, które jeździ 
na tych samych częstotliwościach.  Unikaj tych wpływów. 
  
Nie wystawiaj auto na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub wielkie ciepło.  
Jeśli auto nie używasz, wyłącz go.  

  
  

Rysunek auta na obrazku jest tylko ilustracyjny i może się różnić od rzeczywistego 
auta zdalnie sterowanego.  

  
Zaczynamy jeździć: 
  
  

1. Obróć kółko na aucie w miejscu gdzie jest pokrywa na baterie. Otwórz pokrywę na 
baterie i włóż do środka 5x baterii AA zgodnie z biegunowością. Zamknij pokrywę.  

2. Włóż antenę do otworu w pilocie i przykręć ją. Otwórz pokrywę na baterie i włóż do 
niej baterię 1x9V. Pokrywę zamknij.  

3. Włącz pilot  – pozycja ON rozświeci się światło. Włącz auto – pozycja ON. 
4. Ustaw auto tak aby jeździło prosto.  

  
  
  

Eksploatacja i konserwacja: 
- Jeśli nie bawisz się zabawką, wyciąg baterie.  
- Zabawkę delikatnie przecieraj czystą szmatką.  

- Nie wystawiaj zabawki bezpośrednim źródłom ciepła.  
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.  
- Zabawka nie może być zanurzona do wody. Spowoduje to uszkodzenie elektronicznych 
podzespołów.  
  
Częstotliwości: 
Od 26,957MHz do 27.283MHz 
Od 40.660MHz do 40.700MHz 
  
Maksymalna moc wysyłania (ERP): Nie więcej niż 10mV. 
  
  
   

Rady i wskazówki: 
- Różne typy baterii lub kombinacje starych i nowych nie mogą być używane 
równocześnie. 
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.  



- Wejścia nie mogą być zwarte.
- Baterie muszą być włożone odpowiednio, uwzględniając bieguny.
- Nie ładuj baterii które nie są przeznaczone do ładowania.
- Akumulatory muszą być przed ładowaniem wyciągnięte z urządzenia.
- Wolno używać tylko baterii które są zgodne z zaleceniami.
- Rozładowane baterie musza być wyciągnięte z urządzenia.
- Proszę nie używać równocześnie starych i nowych baterii.
- Baterie nie mogą być wystawione na bezpośrednie słońce, ogień i wodę.
- Jeśli płyn z baterii wycieknie na skórę lub ubranie, proszę niezwłocznie ten obszar
spłukać wodą.
- Zawsze używaj ładowarki, która jest przeznaczona do danego typu baterii.
- Plastikowe opakowanie nie jest przeznaczone do zabawy i może spowodować
uduszenie. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj ich do
ognia!

WEEE 

Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij baterie i przechowuj je oddzielnie. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad do odpowiedniego punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozostały odpad może być 
wyrzucony do mieszanego odpadu.  

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą NV 426/2000 Sb 
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 1999/5/EC    CE 

Dystrybutor: 
ConQuest entertainment a.s. 
Kolbenova 961/27d, Praha 9 
info@cqe.pl 
www.toy.cz 
tel: 284 000 160


