
Prosím pozorně si přečtěte tento 
manuál a uchovejte jej pro pří-
padnou potřebu.

Zkontrolujte prosím obsah balení 
a ujistěte se, že nedošlo k jeho 
poškození během transportu.

Bezpečnostní upozornění:
VAROVÁNÍ! Výrobek není vhod-
ný pro děti do 3 let. Hrozí nebez-
pečí udušení následkem polknutí 
malých částí. Varování: Nebezpe-
čí skřípnutí. Ponechejte si prosím 
originální obal výrobku, neboť 
jsou na něm uvedeny důležité 
informace. Trafo není hračka. 
Vyvarujte se zkratování obvodů 
výrobku.
VAROVÁNÍ! Tato hračka obsahu-
je magnety a magnetické sou-
částky. Magnety by v lidském těle 
mohly způsobit velice vážná nebo 
dokonce smrtelná zranění. Pokud 
by došlo k jejich spolknutí nebo 
vdechnutí, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc.

Důležitá poznámka pro rodiče:
Trafa a energetické zdroje nejsou 
hračky. Děti by je měly používat 
pouze pod dohledem dospělých.
Pravidelně trafa kontrolujte kvůli 
známkám případného poškození. 
Nikdy nepoužívejte více než jed-
no trafo najednou. Nepoužívejte 
poškozená trafa. Neotevírejte 
obaly od trafa a ovladače rychlos-
ti. Pokud nebudete výrobek delší 
dobu používat, vypojte jej z elek-
trické sítě.

Pravidelně kontrolujte stav auto-
dráhy, aut a dalších částí. Poško-
zené díly by měly být nahrazeny 
nebo opraveny. Autodráha není 
určena pro venkovní použití. 
Chraňte ji před kapalinami.

Kovové předměty mohou způso-
bit zkrat, nepokládejte je proto 
na autodráhu. Rychle jedoucí 
vozidla mohou vybočit z dráhy, 
neumisťujte ji proto do blízkosti 
křehkých předmětů.

Nedoporučujeme sestavovat drá-
hu na koberci.

Před čištěním a údržbou dráhy ji 
vypojte z elektrické sítě. K jejímu 
čištění používejte pouze vlhký 
hadřík, nepoužívejte rozpouš-
tědla ani chemikálie. Pokud není 
autodráha v provozu, skladujte ji 
na suchém, bezprašném místě, 
nejlépe v originálním balení.

Pravidelně kontrolujte stav a čis-
totu kontaktních kartáčků auta, 
jejich zanesení prachem může 
ovlivnit jízdu auta.
Pokud je motor v provozu, ne-
blokujte nebo nezadržujte auto, 
mohlo by dojít k přehřátí motoru 
a jeho poškození.

Příliš rychlá jízda může způsobit 
vybočení auta z dráhy. Pokud 
se to stane, není to způsobe-
no selháním výrobku, ale příliš 
vysokou rychlostí. Proto je velice 
důležité zpomalovat před zatáč-
kami a ve smyčkách (pokud jsou 
součástí stavebnice).
Pokud je součástí autodráhy také 
smyčka, uvolněte turbo tlačítko 
na ovladači rychlosti před tím, 
než auto smyčku opustí. Přede-
jdete tak přílišnému zrychlení 
auta (viz str. 2).

Upozornění: Používejte pouze 
kompletně smontovaná auta. 
Montáž by měl provádět dospělý.
Neprovozujte autodráhu v úrov-
ni obličeje nebo očí, riskujete 
zranění následkem vymrštění 
auta z dráhy. Během používání 
autodráhy může dojít k uvolnění 
a poškození některých drobných 
částí auta (např. spoilerů nebo 
zrcátek). Abyste tomu předešli, 
lze tyto součástky odejmout.
 
Technické parametry:
Výstupní napětí transformátoru 
stavebnice: 

Elektrický režim:
1. Provozní režim = auto je ovlá-

dáno pomocí ovladače rychlosti
2. Po pěti minutách nečinnosti 

se napájecí díl dráhy přepne 
do pohotovostního režimu 

a auto nebude možné ovládat.
Odběr proudu < 0,5 watt/0,5 w 
Dráhu znovu aktivujete stisknu-
tím startovacího/potvrzovacího 
tlačítka PLUS.

3. Off-state – zdroj napájení je 
odpojen od elektrické sítě

• Nesprávné použití trafa může 
způsobit úraz elektrickým prou-
dem.

• Tato stavebnice může být při-
pojena pouze k zařízením třídy 
ochrany II, označeným tímto 
symbolem:

• Tato hračka musí být použita 
pouze s trafem určeným pro 
hračky.

• Nepoužívejte s regulovatelným 
trafem.

• Pokud dojde k poškození vodičů 
nebo obalu trafa, je nutné trafo 
zlikvidovat a nahradit novým. 
Řiďte se prosím následujícími 
pokyny, týkajících se řádné likvi-
dace výrobku.

VĚK
6+
 
Tento výrobek je označen třídí-
cím symbolem, který značí, že je 
nutné jej roztřídit mezi domácí, 
elektrický a elektronický odpad. 
Znamená to, že je třeba nakládat 
s tímto výrobkem v souladu s ev-
ropskou směrnicí 2012/19/EU, 
týkající se zmírnění negativního 
dopadu na životní prostředí. Pro 
více informací prosím kontaktujte 
vaši místní svozovou společnost. 
Nevytříděný elektronický odpad 
je potenciálně nebezpečný pro 
zdraví a životní prostředí, neboť 
obsahuje zdraví škodlivé slouče-
niny.
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