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VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ ZALKNUTÍ malými předměty! 
Není vhodné pro děti mladších 3 let.

Pro děti ve věku 

5+ let

El-4668
Návod pro používání
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BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
- Tento výrobek je určen pro děti, které by měl rodič nebo právní zástupce před použitím výrobku 
seznámit s obsahem tohoto manuálu.
- Během jízdy NEBERTE auto do ruky.
- Po zapnutí si dávejte pozor, aby se auto koly nepřiblížilo k vlasům, volnému oblečení nebo prstům.
- Pakliže auto nepoužíváte, vyjměte z dálkového ovládání baterie.
- NEPOUŽÍVEJTE auto na ulici. Pozor na srážky s lidmi, zvířaty nebo s vybavením domácnosti.
Varování: Neautorizované zásahy do dálkového ovládání nebo auta mohou vést ke ztrátě způsobilosti 
uživatele výrobek používat.

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že baterie, knoflíkové baterie a akumulátory nesmí 
být vhazovány do smíšeného odpadu. Obsah baterií je nebezpečný zdraví a životnímu 
prostředí. Pomozte prosím ochránit životní prostředí před takovým rizikem. V případě, že 
výrobek nefunguje, použijte běžné nářadí k jeho rozebrání a vyjmutí dobíjecí baterie anebo 
odšroubujte kryt výměnné baterie a vyjměte jí z výrobku. Vyhoďte baterie podle směrnice o 
likvidaci baterií a akumulátorů.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení
Pakliže se chcete výrobku zbavit, vyjměte prosím všechny baterie a vyhoďte 
je samostatně. Elektrické a elektronické součásti odnese do sběrny tohoto 
odpadu. Ostatní části můžete vyhodit do tříděného nebo smíšeného odpadu.

VAROVÁNÍ:
-Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
-Dobíjecí baterie z výrobku před dobíjením vyjměte.
-Nepoužívejte zároveň různé značky baterií nebo použité 
a nové baterie.
-Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu. 
-Baterie vkládejte se správnou orientací + a – pólů.
-Vybité baterie vyjměte z výrobku.
-Kontaktní plochy baterií nezkratujte.
-Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie. 
-Nepoužívejte zároveň alkalické, zinkouhlíkové a dobíjecí 
baterie.
ÚDRŽBA:
1. Pakliže výrobek delší dobu nebudete používat, vždy vyjměte baterie.
2. Výrobek čistěte jemně měkkou látkou.
3. Výrobek nevystavujte přímému slunci a nepokládejte ho do okolí tepelných zdrojů.
4. Nevnořujte výrobek do vody, která by mohla způsobit zkrat obvodů.

POZNÁMKY:
Rodiče by měli dohlížet na výměnu a vyjmutí baterií.
Zachovejte tento návod pro případ pozdějšího dohledávání informací.
Pečlivě dodržujte zásady uvedené v tomto návodu.
V prostředí, kde dochází k elektrostatickým výbojům může nastat nutnost výrobek restartovat.

Tento výrobek vyhovuje směrnici Evropské unie 
1999/5/EC.

Pro co nejlepší funkčnost výrobku použijte nové 
alkalické baterie.

Funkce výrobku mohou být narušené silným 
elektromagnetickým výbojem. Pakliže k takové situaci dojde, 
výrobek restartujte a jeho fungování se vrátí do normálu. 
V případě, že k návratu do normálního stavu nedojde, 
používejte výrobek na jiném místě.

TIPY

Baterie pro dálkové ovládání:
  Typ napájení:
  Specifikace: DC 3 V, 0,15 W
  Baterie: 2 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

Baterie pro auto:
  Typ napájení:
  Specifikace: DC 4,5 V, 7 W
  Baterie: 3 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepecle, 91280 
Saint Pierre du Perray / France.
© 2013 Silverlit. Všechna práva vyhrazena. 

Obchodní značky společnosti Ford Motor a obchodní po-
doba auta je licencována společnosti Silverlit Toys Man-
ufactory Limited. 
www.fordmotorcompany.com
Logo CASTROL je obchodní značkou a je používáno s 
povolením společnosti CASTROL.
HELIOS, BP ULTIMATE a ULTIMATE jsou obchodními 
znakčkami společnosti BP p.l.c. A jsou používány se jejím 
svolením.
Tento výrobek vznikl v Silverlit Toys Manufactory Limited.
© M Sport Ltd 2012



Výroky FCC
Tento výrobek splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení. Prohlašujeme, že náš 
výrobek odpovídá požadavkům na vysílání neškodlivých frekvencí, a že musí přijímat všechny neznámé 
frekvence, i takové, které mohou vést k jeho nefunkčnosti.
POZNÁMKA: Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky elektronických zařízení třídy B. Znamená to, že 
jeho vysílání není škodlivé pro jiná zařízení v domácnosti. Tento výrobek funguje na frekvencích, při jejichž 
pozměnění nebo při neuposlechnutí pokynů v tomto návodu může dojít k narušování jiných frekvencí.
Přesto není možné garantovat, že v konkrétních případech nedojde k rušení jiných frekvencí. Pakliže zjistíte, 
že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným 
zapnutím výrobku, doporučujeme následující kroky:
-Přesměrujte nebo posuňte anténu.
-Zvyšte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a zařízením.
-Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než na který je napojen výrobek.
-Obraťte se na zkušený servis televizí a radio přijímačů.

FORD FIESTA RS DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání

POPIS SOUČÁSTÍ

Auto

volant

spoušť
pro změnu
rychlosti

korekce směru jízdy
zapnutí / vypnutí auta

kryt baterie

kontrolka
napájení

tlačítko
turbo



VLOŽENÍ BATERIÍ
-Auto je napájeno třemi bateriemi 1,5 V „AA“/LR6/AM3.
-Dálkové ovládání je napájeno dvěma bateriemi  1,5 V „AA“/LR6/AM3.

Dálkové ovládání
1. Odšroubujte šroubek na krytu baterie na spodní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie typu AA podle obrázku číslo 2.
3. Vraťte kryt baterie na své místo a zašroubujte šroubek.

Auto
Ujistěte se, že auto je vypnuto.
1. Uchopte auto pevně prsty a jemným tahem ho sejměte z podvozku. (obr. 1)
2. Vyjměte dva držáky baterií. (obr. 2)
3. Vložte tři baterie typu AA na určená místa podle obrázku číslo 3. Nezapomínejte na správné   
    umístění  kladných a záporných pólů.
4. Vraťte na svá místa držáky baterií a zacvakněte auto do podvozku. (obr. 4)

obr. 1

obr. 4obr. 2

obr. 3

Poznámka: Auto přejde do úsporného režimu po deseti minutách nepoužívání. Znovu ho zapnete přepínačem OFF/ON.



OVLÁDÁNÍ AUTA

TIPY PRO LEPŠÍ JÍZDU

RÁDCE PŘI POTÍŽÍCH

1. Nastavte na dálkovém ovládání i a autě stejnou frekvenci podle obrázku 5.
2. Zapněte auto přepínačem na podvozku na pozici ON.
3. Dálkové ovládání držte v levé ruce jako pistoli.
4. Pakliže auto bezdůvodně zahýbá doprava či doleva, zkalibrujte jeho jízdu páčky na  
    podvozku auta (obr. 6).
5. Po stisknutí spouště se auto rozjede dopředu a jejím posunutím dopředu začne  
    couvat. (obr. 7).
6. Pomocí kolečka na boční straně ovlivníte zatáčení auta doprava či doleva (obr. 8).
7. Pro okamžité zrychlení stiskněte při jízdě vpřed tlačítko TURBO (obr. 9).

1. Rychlost zatáčení a poloměr zatáčky se liší podle rychlosti auta.
2. Nejstabilnějšího spojení s autem dosáhnete při držení dálkového ovládání anténou směrem vzhůru,  
    nikoliv směrem k autu.
3. Používejte auto pouze na rovných, pevných, suchých, hladkých a neklouzavých podkladech. Koberce 
s dlouhým chlupem mohou ovlivnit funkčnost auta.
4. Nejezděte s autem po písku, sněhu či ledu a ve vodě. Pakliže auto navlhne, otřete ho suchou látkou  
    a nechte vyschnout.
5. Betonové zdi mohou oslabit signál mezi dálkovým ovládáním a autem.

Co se děje Příčina Oprava

Auto nereaguje nebo reaguje 
nespolehlivě.

-Nacházíte se v blízkosti zdrojů vysokých 
frekvencí, které vysílání ruší (například 
vedení vysokého napětí, trafostanice nebo 
některé budovy). 
-Špatně jste nastavili vysílací frekvenci. 
-Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.

-Vyhněte se místům, kde hrozí podobné 
rušení anebo najděte takové, kde k rušení 
nebude docházet. 
-Nastavte správně frekvenci. 
-Vyměňte baterie.

Auto vůbec nereaguje.
-Ve vašem okolí je jiné dálkové ovládání se 
stejnou frekvencí. 
-Auto vyjelo z dosahu dálkového ovládání.

-Na dálkovém ovládání změňte frekvenci.  
-Najděte místo, kam nedosahuje signál 
jiného dálkového ovládání. 
-Ujistěte se, že anténa je naplno vytažená. 
Dosah antény je v otevřeném prostoru 
přibližně pět metrů.

Auto jede pomalu nebo se nehýbe.

-Zapomněli jste zapnout auto.
 -Baterie nejsou správně vložené. 
-Baterie jsou vybité. 
-V kolech mohly uvíznout vlasy, kobercové 
chlupy nebo špína. 

-Zapněte auto. 
-Zkontrolujte správné vložení baterií. 
-Vyměňte baterie za nové. 
-Opatrně odstraňte nečistotu.

obr. 5

obr. 6

obr. 7 obr. 8 obr. 9

Na Facebooku nás najdete na adrese 
facebook.com/SilverlitToys

Naše internetové stránky jsou www.Silverlit.com

dopředu doprava turbo
tlačítko

doleva

dozadu

ConQuest Entertainment a. s.
Hloubětínská 11, Praha 9, 198 00

tel: 284 000 111, e-mail: info@cqe.cz, 
www.toy.cz


