
www.nikkotoys.com

customerservice@nikkotoys.com

Asst. #10010

Minden olyan változtatás a terméken, amely a gyártó engedélye nélkül történt, a használati jog elvesztésével járhat.
Rendszeres időközönként vizsgálja át a játékot és minden tartozékát a lehetséges veszélyek miatt, és minden potenciálisan veszélyes alkatrészt meg kell 
javítani vagy ki kell cserélni.
A legjobb minőség elérése végett termékeinket folyamatosan javítjuk és frissítjük.
Következésképpen a használati útmutatóban feltüntetett képek a mellékelt modelltől eltérhetnek.
Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást a jövőbeni hivatkozás végett, mert fontos információt tartalmaz.
Ez a jármű képes földön és vízen futni, de nem teljesen vízálló! Vízbe merítése meghibásodást eredményezhet. Alaposan szárítsa meg a járművet vízben 
történő működtetést követően.
Felnőtt felügyelete erősen ajánlott, amennyiben víz közelében játszunk. Ne vezesse járművét a tengerbe, vagy hullámzó vízfelületre, vagy oda, ahol 
gyors az áramlás. Maradjon távol azoktól a helyektől, ahol az erős szél miatt hullámok alakulhatnak ki.
Kerülje a piszkos vízfelületen vagy sűrűn benőtt hínáros területen történő vezetést, mert ez meghibásodást eredményezhet.
Működtesse a járművet vízben kellő gondossággal �gyelembe véve a távolságot és az akkumulátor élettartamát, mivel még az akkumulátor lemerülése 
előtt vissza kell vezetnie a járművet.

A GYÁRTÓ MEGJEGYZÉSE

NE VEZESSE VILLAMOSVEZETÉKEK KÖZELÉBEN
NE TEGYE KI ERŐS NAPFÉNYNEK

NE TAKARÍTSA VEGYSZEREKKEL

NE VEZESSE FŰBEN
NE KARAMBOLOZZON

NE VEZESSE HOMOKBAN



Az alkatrészeket és a tartozékait a jelen kézikönyv szerint üzemeltesse!

Használat közben (pl. 360°-os fordulatnál) a jármű belső elektromos áramköre túlhevülhet. Ilyenkor kb. 10-15 másodpercre az áramkör biztonsági 
okokból lekapcsol. Ez idő alatt a jármű nem válaszol a távirányító parancsaira. Ez nem hiba, hanem egy biztonsági intézkedés az elektronos áramkör 
védelmére. A pihenőidő lejártával a jármű ismét a szokott módon üzemel tovább.

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi 
telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben.  A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a 
készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs 
garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék 
vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő 
lépéseket hajtsa végre: Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.  Csatlakoztassa a készüléket a 
vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz. Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

Ez a jármű egy automatikus rendszer használatával összekapcsolja a járművel a távirányítóval.
Amennyiben több járművel szeretne játszani, ezt a műveletet minden egyes járművel külön-külön kell elvégezni.
Amennyiben a távirányító és a jármű nem tud kapcsolódni, kérjük ismételje meg az 1-3 lépéseket az újrakapcsolódáshoz.

Győződjön meg róla, hogy az elemek a helyes polaritásnak megfelelően lettek-e 
behelyezve a játék- és elemgyártó útmutatásainak megfelelően.
Csak a javasolt típusú elemeket használja.
Az elemek kivezetéseit ne zárja rövidre, ne töltse azokat, ne szerelje szét vagy ne 
hevítse az elemeket.
Az elemeket ne dobja tűzbe vagy ne nedvesítse be őket.
A régi és új elemeket ne keverje.
A különböző típusú elemeket egyszerre ne használjon.
A nem újratölthető elemeket ne próbálja meg újratölteni, mert 
felrobbanhatnak.
Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a termékből.

Az elemek töltését kizárólag felnőtt felügyelettel végezze és kövesse a gyártó 
útmutatásait.
Az elemtöltőt csak 8 éven felüli gyermekek használhatják felnőtt felügyelettel.
Az elemek cseréje felnőtt felügyelettel történjen.
Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket.
Használat után ne felejtse el kikapcsolni a terméket. Amennyiben ezt nem teszi 
meg, az hátrányosan befolyásolja az elemek működését, töltöttségük nem lesz 
megfelelő.
A lemerült vagy gyenge elemeket távolítsa el a termékből.
Az elemek ártalmatlanítását biztonságosan és megfelelően végezze, a helyi 
követelményeknek megfelelően.

A termék és tartozékai 36 hónapos kor alatti gyermekeknek nem ajánlottak, 
mivel apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaznak.
Használata 8 éves kortól ajánlott.
A termék használata közben fokozottan ajánlott a felnőtt felügyelet.
A járművet biztonságos területen irányítsa, kerülje el vele az embereket, 
autókat, állatokat.
Sötétedés után ne használja az utcán.
Ne érjen a járműhöz vagy próbálja meg felvenni amíg az mozgásban van. 
Várja meg, amíg teljesen megáll.

Haját, ujjait, arcát és ruházatát tartsa távol az első és hátsó kerekektől, ha a 
jármű bekapcsolt állapotban van,
vagy ha a távirányító üzemel.
Ne vezesse neki a járművet a falnak, vagy más kemény tárgynak. Ne dobálja 
a járművet és tartozékait. 
Sose kísérelje meg szétszerelni vagy megváltoztatni a terméket! 
Különös körültekintéssel használja a terméket, ha vízen/víz mellett vagy 
jégen használja.
Ne használja sós vagy erősen áramló vízben.

Lépjen kapcsolatba a helyi irodával, szilárd hulladék-gazdálkodási vagy egyéb megfelelő helyi ügynökséggel az információkkal kapcsolatban.

Be van kapcsolva a jármű?
Nem merültek le az elemek?
Az elemek be lettek helyezve és a távirányító összekapcsolása befejeződött?
 – Lásd „AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA” részt.
Az elemeket a megfelelő polaritás szerint helyezte be?

Az elemek gyengék vagy lemerültek?
Ellenőrizze az elemeket. Amennyiben szükséges, töltse fel az 
akkumulátort és/vagy cserélje ki az elemeket az R/C járműben és a 
távirányítóban új alkáli elemekre.
Az elemek behelyezése megfelelően történt?

FIGYELEM! FULLADÁS VESZÉLY!

FONTOS ELEMEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.

FONTOS:

MEGJEGYZÉS: A távirányítón nincs Be- Kikapcsoló gomb. A joystick mozgatásával automatikusan kapcsol be. A legjobb eredmény elérése 
érdekében alkáli elemek használata javasolt. Az elemek eltávolításához a behelyezés lépéseit kövesse visszafelé.

I - AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA

KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

FCC NYILATKOZAT

AZ R/C JÁRMŰ NEM REAGÁL SZAKADOZÓ TELJESÍTMÉNY, ÖSSZE-VISSZA MOZGÁS VAGY SIKERTELEN VEZÉRLÉS

MEGJEGYZÉS: AZ ELEMEKET ÚJRA HASZNOSÍTANI, VAGY MEGFELELŐEN MEG KELL SEMMISÍTENI. 
FIGYELMEZTETÉS: KERÜLJE EL AZ ELEM SZIVÁRGÁSÁT.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az apró alkatrészek miatt 36 hónapos kor alatti gyermek számára nem alkalmas.

HU Óvja környezetét az elemek felelősségteljes ártalmatlanításával. Az áthúzott kuka szimbólum jelzi, hogy nem dobhatjuk kommunális 
hulladékba, mert olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak a környezetre és az egészségre. Kérjük, távolítsa el a lemerült elemeket a 
termékből és vigye a kijelölt gyűjtőhelyekre vagy újrahasznosító létesítményekbe azokat.
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