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Daru felemelés

●Tűzoltóautó módban, a daru felemelés/daru leengedés gomb megnyomásával 
a tűzoltóautó daruja felemelkedik/leenged a hozzátartozó hangadással.
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● Az autók használata előtt minden alkalommal párosítsa az autókat a távirányí-
tóval. Kövesse a lépéseket.

- Az alváz rögzítő darabja használható az elemfedél zárjának elforgatására. 
Lásd az 1. ábrát.

- Nyissa fel a fedelet, és helyezze az 5 X AA elemet a tűzoltóautóba megfelelő 
polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rög-
zítéséhez. Lásd az 1. ábrát.

- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a 3 X AA elemet a rendőrautóba megfelelő 
polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rög-
zítéséhez. 

- Csavarhúzó segítségével nyissa fel a távirányító fedelét, helyezze be a 2 X 
AA elemet, majd zárja le a fedelet és csavarozza vissza. Lásd a 2. ábrát.

- A tűzoltóautót és a rendőrautót kapcsolja be (ON), ekkor a tűzoltóautó hang-
jelzést ad. Ha a rendőrautó villog, a párosítás sikeres. Ezután helyezze a táv-
irányító kapcsolóját "ON" állásba. Ha jelzőfény villogni kezd, a párosítás sike-
res. Amikor a távirányítón lévő jelzőfény kialszik, a teljes párosítás sikeres, 
mindkét autó kész a használatra. Lásd a 2., 3., 4. ábrát. A távirányítót auto-
matikusan átkapcsolhatjuk a tűzoltóautó vagy a rendőrautó irányítására. Az 
autók alján lévő pöcköt állítsa irányba, hogy az autók megfelelően haladja-
nak. Lásd a 2. ábrát. 

- Ha az elem merül, a tűzoltóautó/rendőrautó lassulni fog, vagy leáll, vagy a 
rendőrautó/tűzoltóautó/távirányító jelzőfényei kialszanak, ekkor az elemeket 
cserélni kell.

● Az autó 2.4 GHz frekvencián működik, ezáltal több ember tud egy időben ját-
szani interferencia nélkül. A párosítás lépéseit azonban lépésről lépésre el kell 
végezni. Kövesse a fentebbi lépéseket. Először végezze el a párosítást egy 
autón, majd hagyja bekapcsolva mindkét autót és a távirányítót. Majd a végez-
ze el a párosítást a másik autón is.

● Használat után kapcsolja ki az autókat és a távirányítót.
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Daru jobbra

Daru leengedés
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Az útmutató a következő típusokhoz készült: 78620
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● A termék 2.4GHz frekvencián kommunikál, amely technológia több eszközzel is 
kompatibilis, és ami által gyors a reakcióideje, pontosak a reakciói és ritkán kerül 
interferenciába.

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

Funkció: előre. hátra, balra, jobbra.
Jellemzők: Hiteles autóstílus fröccsön-
tött karosszériával, független felfüg-
gesztési rendszerrel.

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

Daru balra Daru jobbra

Daru leengedés Daru felemelés

Kar előre/
hátra

Kar balra/
jobbra

Demo mód

Tűzoltóautó mód Átváltás Rendőrautó mód

Hangos mód

● Üzemmódok
1. Tűzoltóautó mód

Nyomja meg a tűzoltóautó mód gombját, a hozzátartozó jelzőfény világítani 
kezd; a távirányító segítségével mozgatható a daru balra/jobbra/előre/hátra. A 
fényszóró világít kezd, ha az autó előre megy, a hátsó lámpa világít, ha az autó 
hátra megy.

2. Rendőrautó mód
Nyomja meg a rendőrautó mód gombját, a hozzátartozó jelzőfény világítani 
kezd; a távirányító segítségével mozgatható az autó balra/jobbra/előre/hátra.

3. Demo mód
Nyomja meg a demo gombot, és a tűzoltóautó az előre beállított útvonalon fog 
haladni; a demo mód 20 másodpercig tart. A daru irányításával automatikusan 
átvált tűzoltó módra.

4. Hang mód
A hang gomb megnyomásával a tűzoltó hangja szólal meg. A további megnyo-
másokkal összesen 4 hang közül választhatunk. A figyelmeztető hangok elsőbb-
séget élveznek a játék hangjaival szemben.

● Működtetés és irányítás
●Tűzoltó módban a daru balra/daru jobbra gomb megnyomásával a tűzoltóautó 

360 fokos fordulatot tesz balra/jobbra a hozzátartozó hangadással.

Funkció: előre, hátra, balra, jobbra, fény-
szórók, hátsó lámpák, rendőrautó fények, 
alapbeállítás, daru balra/jobbra, daru 
felemelés/leengedés.
Jellemzők: Hiteles autóstílus fröccsöntött 
karosszériával, független felfüggesztési 
rendszerrel.

Az emelőkosár
maximális

teherbírása
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RASTAR GROUP
Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
Http://www.rastar.com

Őrizze meg az útmutatót,
mert fontos információkat tartalmaz.

● Illessze az emelőkosarat a csatlakozóhoz; illessze a csatlakozón lévő két oszlopot az 
emelőkosáron lévő két lyukba. Lásd az 1. ábrát.

● Illessze a daru felső részét a daru alsó részéhez; nyomja lefelé, amíg kattanó hangot 
nem hall, ekkor a két elem csatlakoztatva van. Lásd a 2. ábrát.

● Ha használat közben kattogó hangot hall, vagy a darut nem lehet felemelni/leengedni, 
az elemek nem csatlakoznak jól, valószínűleg újra össze kell illeszteni őket.

FIGYELEM

A DARU ÖSSZESZERELÉSE

● Ne keverje a különböző típusú, vagy az új és régi elemeket. A lemerült 
elemeket vegye ki a játékból.

● Az elemeket felnőtt cserélje. Azokat helyes polaritással helyezze be. Az 
áramforrást ne zárja rövidre.

● Ne töltse a nem tölthető elemeket. A tölthetőeket a játékból eltávolítva 
töltse. Az elemtöltést felnőtt vagy 8 évnél idősebb gyermek végezze. 
Szivárgó vagy törött elemeket ne töltsön.

● Tölthető elemeket csak szülői felügyelet mellett töltsön.
● Csak az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.
● Kizárólag alkáli és újratölthető elemeket használjon a termékhez.
● Ne vigye az elemeket tűz, hőforrás, víz vagy közvetlen napfény közelébe.
● Amennyiben szivárgó elemfolyadékkal került kapcsolatba, azonnal mossa 

le a ruhát vagy a bőrfelületet. 
● A tölthető elemek megóvása érdekében rendszeresen töltse őket, az 

ajánlottnak megfelelő típusú töltővel.
● Az elemeket felelősségteljesen dobja ki. Ne dobja őket tűzbe.

EMELŐKOSÁR

CSATLAKOZÓ
DARU FELSŐ RÉSZ

DARU ALSÓ RÉSZ

Daru balra

A képek csak illusztrációk.

KARBANTARTÁS
● Távolítsa el az elemeket, ha a játék hosszabb ideig használaton kívül 

van.
● A járművet nedves törlőkendővel tisztítsa
● Kerülje a felmelegedést vagy az erős napfénynek való kitettséget.
● Tartsa szárazon.
● Ellenőrizze rendszeresen a játék vezetékeit, burkolatát, alkatrészeit. Ne 

használja ha sérülést talál, amíg a sérülés ki nem lett javítva.

● Alacsony elemtöltöttségnél az autó nem 
működik rendesen. Cseréljen elemet.

● Ne játsszon vele magasfeszültségű 
kábelek közelében. Biztonságos helyen 
használja.

● Ne játsszon vele homokban, hóban 
vagy vízben, mert meghibásodhat.

● Tartsa távol a játékot a hőtől vagy az 
erős (nap)fénytől, valamint kapcsolja ki, 
ha nem játszik vele.

● Maradjon hatótávolságon belül, és a 
távirányítót felfelé tartva célozzon a játékra. 
Ha adója rendelkezik antenna hordozó 
hurok funkcióval, akkor az üzemeltetés 
előtt ellenőrizze, hogy az antennát 
levették-e a tartóról és kiegyenesítették-e.

01.04.78620.00200

Frekvenciasávok: 2410–2475 MHz
Maximális adóteljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.

FULLADÁSVESZÉLY
Apró alkatrészek. Nem alkalmas
3 éven aluli gyerekek számára.

FIGYELEM:
Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097. Budapest Könyves Kálmán Krt. 12. 
Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu


