Wiek: 8 lat +

UWAGA:
Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera
drobne elementy. Nie odpowiedni dla
dzieci poniżej 3 lat.

86075

Instrukcja użytkowania . Dotyczy produktów o kodzie: 86075
Uwaga:
-Proszę zachować instrukcję na przyszłość ponieważ zawiera ważne informacje.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.
Zawartość:

Baterie

Instrukcja

Pojazd

Bezpieczeństwo:
- Zabawka jest rekomendowana do zabawy dla dzieci, aby mieć pewność, że dziecko jest podczas zabawy
bezpieczne przed podaniem zabawki zapoznaj Siebie i Twoje dziecko z instrukcją użytkowania.
- Nigdy nie podnoś pojazdu podczas jazdy
- Trzymaj ręce, włosy, ubrania z dala od kręcących się kół pojazdu
- Usuń baterie z pojazdu, jeżeli nie jest używany
- Nigdy nie uruchamiaj pojazdu na ulicy, unikaj uderzania ludzi zwierząt mebli oraz urządzeń domowych
Uwaga:
-Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
-Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
-Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
-Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
-Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
-Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
-Nie wolno zwierać zacisków zasilania!
-Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
-Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia, jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.
Przechowywanie i konserwacja:
-Zawsze usuwaj baterie z produktu, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
-Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
-Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
-Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.
Uwaga:
-Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.
Symbol wskazujący na selektywne zbieranie
Baterie:
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
Instalacja Baterii
w nadajniku

Pojazd

Przycisk ON / OFF
Przegródka na baterie
Baterie:
- Pojazd wymaga instalacji baterii 4 x 1, 5V AA
Instalacja Baterii w pojeździe
Upewnij się, że pojazd jest wyłączony ( przycisk znajduje się w pozycji OFF)
1. Naciśnij przycisk (1) na przegródce z bateriami a następnie, (2) aby usunąć przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 4 x baterie AA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości

WAŻNE: Przygotuj Swoje urządzenie działające w systemie Android Devices ( tylko w trybie Virtual Joy Stick

stosowane w urządzeniach wielodotykowych + system Android 2,33 lub wyższy). Aby rozpocząć procedurę
działania wykonaj poniższe kroki:

Etapy pracy
Play

Ustaw pozycję
biegu jałowego

Przejdź do sklepu
z aplikacjami

Wyszukaj: Ferrari 458
ITALIA Silverlit Bluetooth
Download & install

Włącz
pojazd

Otwórz
aplikację

Tryb ruchu

Gotowy
do zabawy

Funkcja kontroli interfejsu: Tryb ruchu:
Opcje

Cofnij

Lewy sygnał
świetlny

Prawy
sygnał
świetlny
Klakson

Światła
awaryjne

Reflektory

Stop

Trymer

Funkcja kontroli interfejsu: Tryb Joystick:
Opcje

Lewy sygnał
świetlny

Światła
awaryjne

Reflektory

Prawy
sygnał
świetlny

Do przodu/
do tyłu

Trymer

W prawo/
w lewo

Cofnij

Klakson

Sterowanie:
Do przodu i
przyspieszenie

Do tyłu i
przyspieszenie

Do przodu i
w lewo

Do przodu i
w prawo

Do tyłu i
w lewo

Do tyłu i
w prawo

Tryb ruchu

Tryb joystick

Opis wskaźnika interfejsu:

Tryb ruchu

Tryb
joystick

1. Wskaźnik niskiego
poziomu
naładowania
baterii
2. Reflektory
3. Światła awaryjne
4. Wskaźnik do
przodu i do tyłu
5. Wskaźnik poziomu
baterii
6. Prawy i lewy sygnał
świetlny

Ustawienie ekranu:

Sound: On/ Off – Dźwięk Włączony/Wyłączony
Vibration: On/Off – Wibracja Włączona/Wyłączona
Sensitivity: Czułość
Advance Setting: Ustawienia zaawansowane
Accelerattion curie adjustment: Regulacja Krzywej przyspieszenia
Default: Domyślnie
Customize: Dostosowanie
Steering Sensitivity: Czułość kierownicy
Forvard/Backward Sensitivity – Do przodu / do tyłu Czułość

1. Ustawienia domyślne
- ustawienia fabryczne
2. Dostosowywanie:
Przeciągnij, aby wybrać różne krzywe
(od góry do dołu)
I.
Największe przyspieszenie na
początek (bardziej nadaje się do
szybszej jazdy)
II.
Większe przyspieszenie na
początku, niż na końcu zakresu
pedału gazu
III.
Regularne przyspieszenie wzdłuż
całego zakresu pedału gazu
IV.
Niższe przyspieszenie na początku
niż na końcu zakresu pedału gazu
V.
Najmniejsze przyspieszenie na
początku

Przydatne wskazówki:

1. Steruj pojazdem tylko na płaskiej, gładkiej powierzchni. Dywany z długim włosem lub brud mogą mieć wpływ
na sterowanie pojazdem.
2. Nigdy nie steruj pojazdem po piachu, wodzie lub śniegu. Jeżeli twój pojazd zamoczy się użyj ręcznika i wytrzyj
go do sucha.

Zasady bezpiecznego użytkowania modeli pojazdów zdalnie sterowanych





Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu w miejscach zatłoczonych, wśród przechodniów. Może
to spowodować poważne obrażenia ciała.
Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu po drogach publicznych
Nie wolno używać modelu do pogoni za zwierzętami domowymi lub żyjącymi na wolności.
.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE:
Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja
zgodności dostępna jest na stronie:
http://dumel.com.pl/userfiles/images/Dumel_DOC_for_RC_EI_4572_2013.jpg

