
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
• Pred hrou si pozorne prečítajte návod. Používajte iba pod 
dohľadom dospelej osoby. Obal hračky a návod si odložte pre 
použitie v budúcnosti.

• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, 
pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad 
reklamácie výrobku!

• Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. 
Nejde o profesionálne zariadenie.

• Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne 
porucha, zariadenie vypnite.

• Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný 
servis.

• Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému 
žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi 
ani iným nepriaznivým vplyvom.

• Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
• NIKDY zariadenie neponárajte celkom do vody alebo do iných 
tekutín s cieľom čistenia alebo z iných dôvodov.

• NENECHÁVEJTE zariadenie zapnuté, ak ho nepoužívate, alebo 
sa ho nechystáte použiť.

• Ak zariadenie nepracuje správne, spadlo alebo je akokoľvek 
poškodené, doručte ho do servisného strediska a nechajte ho 
preveriť a opraviť.

• Ak zariadenie používajú malé deti alebo choré osoby, alebo je v 
ich blízkosti, je nutný STÁLY DOHĽAD.

• Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode 
• Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú malé deti 
alebo invalidné osoby.

• Majte zariadenie z dosahu horúcich objektov!
• Nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov zariadenia.

Model auta na diaľkové ovládanie

model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: 
RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2 model: RC-2

RC-2

Návod na obsluhu/Záruka
SK

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti.
Nebezpečenstvo udusenia prehltnutím alebo
vdýchnutím drobných súčastí.

Bezpečnostné upozornenia k batériám
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. 

Ak by došlo k prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou. Zaistíte tak 

dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérií skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedávajte do kontaktu s kovovými predmetmi. Môže dôjsť 

ku skratu.
• Používajte iba batérie totožné alebo rovnocenné s doporučeným 

typom.
• Batérie vkladajte so zreteľom na zachovanie správnej polarity a 

vždy postupujte podľa návodu výrobcu batérií.
• Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
• Nepoužívajte nabíjacie batérie, ak nie je uvedené.
• Nabíjacie batérie pred nabíjaním vyberte z hračky (ak sú 

vyberateľné).
• Nemiešajte rôzne typy batérií a staré a nové batérie.
• Vypotrebované batérie nenechávajte v hračke.
• Nesmú sa skratovať napájacie svorky.
• Nabíjacie batérie možno nabíjať iba pod dohľadom dospelej 

osoby.
• Batérie by mali byť inštalované len dospelou osobou.
• Nikdy staré batérie nehádžte do ohňa (môžu explodovať) a 

nerozoberajte ich.
• Batérie nenechávajte v hračke, ak sa hračka dlhšiu dobu nebude 

používať.

• Hračku nepripájajte na väčší počet batérií, než je odporúčané.
• Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík - zinok) alebo nabíjacie 

(nikel - kadmium) batérie.
• Vypotrebované batérie vyberte z hračky a uložte na miesta 

vyhradené pre nebezpečný odpad. 
Výstraha!
Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať. 
Batérie nerozoberajte, ani ich nehádžte do ohňa.
Batérie likvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Technické údaje

Napájanie auta: 
jednosmerné napätie 1,2 V
(nabíjateľná Ni-MH batéria 1,2 V, 110 mAh - dodávaná)
Napájanie ovládania (slúži zároveň ako nabíjačka):
jednosmerné napätie 3 V
(2x 1,5 V batéria AAA - nedodávané)

Rozmery (š x v x d): 32 x 20 x 70 mm

Diaľkové ovládanie: v pásme 2,4 GHz
Mierka: 1 : 67
Právo na zmeny vyhradené!

Popis vlastností modelu

Čas prevádzky je cca 8 minút.
Dosah diaľkového ovládania je 6 až 10 metrov.
Čas nabíjania je 6 až 10 minút.

Príprava

Zariadenie vybaľte a odstráňte z neho všetok obalový materiál. 

Napájanie a nabíjanie
Zariadenie pracuje na internú dodávanú 1,2 V nabíjateľnú Ni-MH 
batériu.
Pred používaním zariadenia je potrebné vložiť do diaľkového 
ovládania dve 1,5 V batérie veľkosti AAA a nabiť internú batériu.
1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na diaľkovom ovládaní. 
2 Vložte dve 1,5 V batérie AAA. Dodržte správnu polaritu + a -.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie jeho zasunutím späť na miesto. 
Vypínač na ovládaní prepnite do polohy ON (zap.).
Rozsvieti sa ľavá červená LED dióda. Je to indikátor, že vysielač 
DO je zapnutý a pripravený na prevádzku.

4 Zapojte nabíjací konektor z vysielača do nabíjacieho konektora 
na modeli. Keď indikátor nabíjania zhasne, nabíjanie skončilo.

prepínač 
ON/OFF
(vyp./zap.)

nabíjací kábel
nabíjací 
konektor



5 Zapnite vypínač na modeli do polohy ON (zap.).

Výmena batérií
Ak sú batérie slabé (ovládanie je pomalé alebo nevýrazné, 
prípadne zariadenie nefunguje), vymeňte batérie v DO za nové 
a nabite internú batériu v modeli.
Pri výmene postupujte ako pri vkladaní novej batérie. 
Nepoužívajte starú batériu s novou, ani nemiešajte rôzne typy 
batérií.

Používanie zariadenia
 
Stláčaním tlačidiel na DO ovládate pohyb modelu. Auto sa bude 
pohybovať v smere naznačenom šípkami.  

1 Pri stlačení tlačidla vpred/vzad sa bude model 
pohybovať v danom smere a budú svietiť príslušné 
predné/zadné svetlá podľa smeru pohybu.

2 Ak chcete s modelom odbočiť vľavo/vpravo, stlačte 
súčasne tlačidlo Vpred/Vzad  (podľa toho, ako sa 
s vozidlom pohybujete) tlačidlo a príslušné tlačidlo  
Doľava/Doprava.

3 Na prevádzku modelu sa musí zhodovať frekvenčný komunikačný 
kanál modelu aj ovládača. Môžu byť 3 rôzne kanály označené A, 
B alebo C. Model a ovládanie musí mať vždy zhodné označenie, 
napríklad A-A, B-B alebo C-C.

Informácia
Na spodnej strane v prednej časti modelu je ovládač pre jemné 
doladenie smerovania kolies, ktorý umožní korigovať priamy smer 
jazdy vozidla. 
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tlačidlo doľava
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Upozornenia
1 Keď model počas prevádzky spomaľuje, je to z dôvodu 
nedostatočného nabitia internej batérie. 
Zapojte nabíjací konektor do modelu a nabite batériu.

2 Ak vysielač neovláda zariadenie, indikátor napájania zhasne 
alebo svieti slabo, vymeňte batérie vo vysielači.

3 Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite vysielač aj 
auto a potom vyberte batérie z vysielača.

4 Uschovajte tento návod pre budúce použitie.
5  Hračka je určená pre deti staršie ako 6 rokov.

Čistenie a údržba

Pred čistením vypnite zariadenie aj diaľkové ovládanie.

Čistenie a skladovanie
• Zariadenie skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste.
• Zariadenie čistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode. 
V prípade silného znečistenia môžete utierku navlhčiť v slabom 
roztoku saponátu.

• Nepoužívajte agresívne, drsné čistiace prostriedky ani riedidlá.  
Hrozí riziko poškodenia povrchu.

• Nečistite zariadenie chemicky. Hrozí riziko poškodenia povrchu.
• Pneumatiky čistite jemnou kefkou.
• Zariadenie pri čistení nesmie spadnúť na zem.
• Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla žiadna voda. 
Ak by sa stalo tak, použite zariadenie až po úplnom vysušení.

• Zariadenie pri čistení nikdy neponárajte do vody ani iných 
kvapalín.

Upozornenie
• Nikdy sa zariadenie nepokúšajte opravovať.

(zap.)

(vyp.)

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce 
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom 
komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a 
elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a 
recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Distribútori
ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami nariadenia vlády SR č. 
443/2001 Z.z., resp. smernice 1999/5/EC (RTTE).

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. 
Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému 

stredisku spolu so zariadením pokladničný doklad o kúpe 
zariadenia. 


