
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V107M RC auto mini 9020B 2,4 GHZ, fialová plechovka 

Popis:

Pokud jste byli v mládí v kontaktu s konzolí Pegasus, musíte strávit alespoň několik hodin 
hraním v Micro Machines.

Konečně budete moci naplnit své dětské fantazie! Náš dálkově ovládaný mikro stroj je opravdu
malý: 8 centimetrů dlouhý a 3 vysoké!

Auto má plně funkční ovládání a světlomety se rozsvítí během jízdy. 

Malé a obratné auto vyrobené s důrazem na nejmenší detaily.

Dálkový ovladač umožňuje volný pohyb ve všech směrech. 

Rychlé nabíjení přímo z dálkového ovladače.

- Micro Machine (Mini RC auto)

- Dálkově ovládané auto

- Opravdu malý - 8 centimetrů dlouhý a 3 vysoký

- 4 kužely, které definují jízdu

- Vytvořte si vlastní mikro překážkovou dráhu

- Dálkové ovládání v ceně

- Ovládání vpřed, vzad, vlevo a vpravo

- Blikající světla ve směru jízdy (přední, zadní)

- Dálkový ovladač je napájen 2 bateriemi AA (nejsou součástí balení)

- Auto má vestavěnou baterii nabitou dálkovým ovládáním 

- Balení napodobující plechovku

Sada neobsahuje anténu. Na frekvenci 2,4 GHz není třeba instalovat anténu.

Není vhodný pro děti do 3 let.                                                                                         

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo udušení při hře dětí.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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