
Užívateľský manuál
Buggy 4x4

Popis diaľkového ovládania
Do diaľkového ovládania vložte 3 AAA batérie. Po zapnutí diaľkového ovládania dochádza k párovaniu
rádiového signálu s autíčkom, ktoré trvá zhruba 2 sekundy.
V priebehu vyhľadávania signálu a párovanie bliká kontrolka na diaľkovom ovládaní. V prípade, že sa
zmení blikanie z krátko blikajúce na dlho blikajúce, je frekvencia nastavená. V prípade, že dôjde k
situácii, že nedošlo k párovanie frekvencie. Vymeňte batérie diaľkového ovládania.

Pre kontrolu ovládania stlačte brzdu a zastavte autíčko. Následne brzdu uvoľnite.

Odporúčania na nabíjanie batérie
Doba nabíjania batérie je 4-6 hodín, maximálne však 10 hodín.
Pred nabíjaním sa uistite, že sú káble ka batérii pripojené so správnou polaritou.
- Vypnite autíčko pomocou vypínača do polohy OFF- vypnuté
- Pripojte batériu so správnou polaritou
- Nikdy úplne nevybíjajte batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu a obmedzenie jej životnosti.
- Batériu nabíjajte, keď si všimnete viditeľne nižšiu rýchlosť pohybu autíčka.
- Batériu nabijú zásadne dospelé osoby a majú proces nabíjania pod stálym dohľadom. V priebehu
nabíjania  dbajte  na  zvýšenú  bezpečnosť  detí,  aby  nedošlo  ku  kontaktu  s  elektrickým  prúdom  a
prípadnému zraneniu.
- Dbajte, aby nabíjacie okruh nebol skratovaný.
- Batérie a príslušenstvo na nabíjanie nie je hračka, nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali.
- Za žiadnych okolností batériu a nabíjačku nerozoberajte.
- Pre Vašu bezpečnosť odporúčame opatriť batériu krytkou.
-  Batérie je  ťažká,  obsahuje elektrolyty kyseliny.  Dbajte,  aby nedošlo k jej  pádu a vzniku vážneho
zranenia.

Pred nabíjaním batérie je nutné zapojiť nabíjačku do slotu pre nabíjanie.
- Batérie sa v priebehu nabíjania ohrieva, v prípade, že je batéria, alebo nabíjačka horúca, okamžite
ukončite nabíjanie.
-  Dbajte,  aby  batéria,  nabíjačka,  príslušenstvo  nebolo  poškodené  a  nedošlo  k  vzniku  úrazu,  alebo
poškodeniu majetku.
- V prípade, že batériu nepoužívate, je nutné ju pravidelne nabíjať, aspoň raz mesačne.
- Nikdy neskratujte batérie, alebo nabíjačku tekutinou, alebo vodou. Nikdy nemeňte batériu a nabíjačku
a v prípade problému vždy vykonávajte opravu v autorizovanom servise.

V prípade, že ho chcete ovládať pomocou diaľkového ovládania, je nutné ho pripraviť na použitie.
Vložte batérie a dbajte na ich vloženie so správnou polaritou.
- Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
- Nikdy nepoužívajte batérie, ktoré sú poškodené, skončila ich životnosť, alebo ktoré sú iné konštrukcie,
ako je predpísané výrobcom.

Pravidelná údržba
Vyberte batériu v prípade, že nebudete rc-model ďalej používať.
Vyčistite model a odstráňte všetky nečistoty, prach, piesok, blato.
Použite olej pre údržbu rc-modelu a ochranu proti hrdzi.
Skladujte rc-model a batérie oddelene.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Nikdy rc-model nepoužívajte na verejných cestných komunikáciách.
Nikdy rc-model  nepoužívajte  v  blízkosti  skupiny  ľudí,  v  blízkej  vzdialenosti  ľudí  a  zvierat.  Hrozí
zranenia, poškodenie majetku v prípade kolízie s prekážkou a tiež následné poškodenie rc-modelu.



Nikdy rc-model nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov, ako sú jazerá a rybníky, aby nedošlo k jeho
utopenie a jeho nenávratnému poškodeniu.
Uistite sa, že nikto iný vo Vašej blízkosti nepoužíva rovnakú rádiovú frekvenciu, ako má rc-model, aby
nedošlo k strate ovládateľnosti a kontroly nad modelom.

Aby ste predišli nehodám, zraneniam, alebo poškodenie rc-modelu, vždy dodržujte tieto inštrukcie
- Pred použitie rc-modelu vždy plne vysuňte anténu do maximálnej dĺžky
- Zapnite diaľkové ovládanie
- Zapnite rc-model

Nikdy sa nedotýkajte otáčajúcich sa kolies, alebo iných mechanických dielov rc-modelu.
Nikdy rc-model nepoužívajte za dažďa, alebo s ním nechoďte cez vodu, ako sú kaluže a ďalšie vodné
prekážky.  Hrozí  poškodenie  elektrických  diel  a  vznik  skratu  s  následným trvalým poškodením rc-
modelu.
Po ukončení používania je batéria a rc-model zahriaty, nebezpečenstvo popálenia, dbajte na správnu
manipuláciu.
Po ukončení  používania,  zložte  anténu diaľkového ovládania,  aby nedošlo k jej  ohnutiu,  ulomenie,
alebo inému poškodeniu.
Vyberte batérie z rc-modelu z diaľkového ovládania, aby nedošlo k nechcenému výtoku elektrolytickej
tekutiny a poškodenia.

Bezpečnostné upozornenia na použitie batérii
Nikdy sa nesnažte batériu rozoberať, alebo inak meniť a tiež poškodzovať jej prívodné elektrické káble.
Môže dôjsť k následnému skratu a nenávratnému poškodeniu rc-modelu.
Nikdy  nepoužívajte  inú,  ako  výrobcom  dodávanú  nabíjačku  na  nabíjanie  batérii.  Nikdy  nabíjačku
neupravujte, alebo nenabíjajte batériu nevhodným spôsobom, ktorý je iný ako odporúča výrobca.
Batérie sa v dôsledku používania zahrieva. Pred nabíjaním nechajte batériu vychladnúť.
Po skončení používania vždy vypnite rc-model a diaľkové ovládanie a odpojte elektrické káble batérie a
vyberte jej z rc-modelu i diaľkového ovládania.
Ukončite používanie batérie, ktoré majú vysoký stupeň opotrebovania, sú zdeformované, alebo inak
poškodené. Nebezpečenstvo výbuchu!

POZOR
1. Nikdy rc-model nepoužívajte na verejných komunikáciách, v blízkosti ľudí, alebo malých detí.
2. Vysunutá anténa predstavuje riziko zranenia, dbajte na správnu manipuláciu a nikdy jej nenasmerujte
koncom k tvári inej osoby, ktorá je v blízkosti.
3. Výrobok obsahuje malé časti, chráňte pred deťmi do 3 rokov, nebezpečenstvo udusenia!
Používaním dochádza k zahriatiu rc-modelu a batérie, dbajte na správnu manipuláciu a nechajte zahriate
časti vychladnúť.
Nikdy  nepoužívajte  rovnakú  rádiovú  frekvenciu,  a  rc-model  používajte  zásadne  mimo  dosahu
rovnakého rádiového signálu iného rc-modelu, aby nedošlo k strate kontroly nad modelom.

Riešenie problémov
Rc-model nie je možné ovládať:
- diaľkové ovládanie je vypnuté, zapnite diaľkové ovládanie
- batérie v diaľkovom ovládaní sú nesprávne vložené, skontrolujte vloženie batériu a dbajte na správnu
polaritu
- Batérie sú vybité, dobite, alebo vymeňte batérie

Rc-model nesprávne reaguje na pokyny diaľkového ovládania:
- Niekto iný v blízkosti rc-modelu používa rovnakú rádiovú frekvenciu
- Vzdialenosť rc-modelu a  diaľkového ovládania je  väčšia  ako rádiový dosah medzi  rc-modelom a
diaľkovým ovládaním, skráťte vzdialenosť
- Batérie rc-modelu, alebo diaľkového ovládania sú vybité, nabite batérie



POZOR
Dbajte na správnu kompletizácii jednotlivých častí rc-modelu a vyhľadajte pomoc skúsenej osoby, alebo
dospelého.
Rc-model obsahuje malé časti, nebezpečenstvo udusenia, chráňte pred malými deťmi.
Pravidelne kontrolujte stav rc-modelu a dbajte na správnu údržbu.
Správne zapojte batérie a dbajte na správnu polaritu.
Vždy na nabíjanie používajte originálnu nabíjačku dodávanú s rc-modelom.
Rc-model sa skladá z mechanických častí, dbajte na správnu manipuláciu a chráňte ho pred deťmi.
Pred čistením vždy vypnite rc-model a diaľkové ovládanie.
Anténa diaľkového ovládania je ostrá a nikdy ju nesmerujte do tváre, alebo očí.
Vždy používajte  batérie  rovnakého zloženia a  nikdy nekombinujte  batérie  s  rôznou mierou nabitia,
alebo s inou konštrukciou. Dbajte na odporúčania výrobcu a nabíjacie batérie musia byť v priebehu
nabíjania pod stálym dohľadom dospelej osoby.
Vymeňte a zlikvidujte použité batérie. Batérie nesmú byť v priebehu používania skratované kontaktom s
kovovými predmetmi.
Starostlivo uschovajte návod na použitie rc-modelu pre prípad budúceho použitia.

Dôležité informácie na použitie Li-Po batériu
• nenabíjacie akumulátory by nemali byť nabíjané!
• Dobíjacie batérie / akumulátory nabíjajte iba pod dohľadom dospelých
• Rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie nesmú byť použité spoločne!
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

Vybité batérie z prístroja odstráňte a vyhadzujte iba do určených zberných miest!

• Dodaný akumulátor nie je úplne nabitý! Pred použitím úplne nabite akumulátor!
• Nabite batériu ihneď po použití!
• Počas používania je akumulátor horúci, nechajte ho pred uschovaním modelu vychladnúť!
• Neskratujte akumulátor! To môže v najhoršom prípade spôsobiť požiar a skrátiť jeho životnosť

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nefunkčnosti výrobku, alebo škôd, vzniknutých pri
nesprávnej manipulácii s výrobkami.

Zákazník sám nesie plnú zodpovednosť, čo zahŕňa okrem iného,  správne zaobchádzanie s batériou a
dodržiavanie nabíjacích postupov.

* Nesprávne použitie batérií môže viesť k požiaru alebo chemické popáleniny.
* Preťažením, nadmerným prúdom, alebo úplným vybitím sa drasticky ničia batérie.
* Mechanickým namáhaním, drvením, stláčaním, ohýbaním, vŕtaním sa batéria zničí.
* Batérie neotvárajte alebo nekúskujte, nehádžte do ohňa, chráňte pred deťmi.
* Pri manipulácii s poškodenými alebo tečúcimi batériami postupujte s
extrémnou opatrnosťou. To môže viesť k zraneniu.
* Nikdy neskratujte batérie, vždy pripájajte na správnu polaritu
* Chráňte batériu pred teplom nad 65 ° C, chráňte pred horúcimi časťami.
* Pred uložením (napr. V zime), nabite batériu - nesmie byť úplne vybitá. Batérie by sa mala skladovať
nabitá na 50%. Neskladujte batériu úplne nabitú či vybitú!

Obsah batérie sa nesmie dostať do styku s pokožkou a očami.
* Pri styku s pokožkou umývajte veľkým množstvom vody.
* Pri zasiahnutí očí vyplachujte veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.
* Preťaženie:  Ak sa nabíjačka nevypne kvôli  závade,  batérie  sa  začínajú  spaľovať.  Preto nabíjania
pravidelne monitorujte.
* Lítium polymérové články, nabíjajte len na nehorľavých podkladoch a pod dozorom, hrozí vznietenie!
* Pre nabíjanie používajte iba nabíjačky určené pre Li-Po batérie. Pri použití nesprávnych nabíjačiek
Nenesieme žiadnu zodpovednosť. Obrovská hustota energie môže lítium-polymérové články vznietiť.



Prevádzka a údržba
Zapnutie rc-modelu
1. Zapnite vypínač diaľkového ovládania do polohy ON- zapnuté
2. Po zapnutí svieti kontrolka zapnutia diaľkového ovládania, zapnite rc-model pomocou vypínača do
polohy ON- zapnuté
3. Zatiahnite spúšť diaľkového ovládania dozadu, alebo posuňte dopredu a zistite, či dochádza k pohybu

Odstraňovanie porúch
Elektro autíčko sa nepohybuje:
- Nízky stav batérie- dobite batériu
- Je aktivovaná poistka, odstránite ju pomocou Fuse- poistka, Reset. Zmena nastavenia
- batéria je poškodená, alebo za hranicou životnosti,  Motor je poškodený, alebo elektrický okruh je
poškodený - kontaktujte predajcu a vykonajte opravu, alebo výmenu poškodených častí

Elektro autíčko sa pohybuje krátku dobu:
- Nízky stav batérie- dobite batériu
- Batéria je stará - vymeňte batériu

Elektro autíčko sa pohybuje pomaly:
- Nízky stav nabitia batérie
- Elektro autíčko sa používa v nevhodných podmienkach
- Elektro autíčko je preťažené, dodržujte maximálnu povolenú hmotnosť 50 kg

Elektro autíčko je nutné postrkávať, aby išlo dopredu:
- Možný slabý kontakt batérie, alebo prípojných káblov, skontrolujte zapojenie batérie a kontaktov
- Závada na motoru- kontaktujte predajcu

Problematické prepínanie pohybu vpred a vzad:
Pred zmenou pohybu je nutné zastaviť a až následne zmeniť smer pohybu

Hlasné zvuky z motora, alebo prevodovky
skontrolujte, či nie je motor, alebo prevodovka poškodená, kontaktujte predajcu

Batériu nie je možné nabíjať:
- nabíjací konektor nie je správne pripojený
- nabíjačka nie je zapojená do elektrickej siete
- nabíjačka nefunguje. Vykonajte výmenu.

Upozornenie, nabíjačka sa v priebehu nabíjania zahrieva!


