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● Ha a jármú mozdulatlan, nyomja meg a ÁTALAKÍTÁS gombot, ekkor az 
autó fény és hangjelzéssel robottá alakul.

● A robot hangjelzéssel vagy a távirányítóval irányítható előre, hátra, jobbra, 
balra. A fényszórók bekapcsolnak, ha az autó előre, hátra, balra vagy 
jobbra megy.

● Ha a robot mozdulatlan, nyomja meg a ÚJRAINDÍTÁS gombot, ekkor a 
robot fény és hangjelzéssel autóvá alakul.

● Ne nyúlj a mozgó alkatrészekhez, mert meghibásodhat
a távvezérlő funkció. 
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● Minden használat előtt párosítsa a távirányítót az autóval. Kövesse a lépé-
seket:

- Helyezze a 3 "AAA" elemet a távirányító elemtartójába és zárja le a fede-
lét. Helyezze a 4"AA" elemet az autóba és ellenőrizze a töltöttséget. 

- Kapcsolja be a távirányítót, a jelzőfény villogni fog. Kapcsolja be az autót 
(állítsa ON-ra), ekkor a távirányító jelzőfénye már nem fog villlogni, a 
párosítás sikeres és az autó kész a használatra. Lásd a 2. ,3. ábrát. (Ha 
a párosítás nem sikerül 30 másodpercen belül, a távirányító hibernálódni 
fog, a jelzőfény lassan villogni kezd, ekkor újra kell kezdeni a párosítást.)

● Ha merül a távirányító eleme, a fény halványodni fog és az elemeket 
cserélni kell.

● Ha az autó eleme merül, a játék lassabban mozog majd és az újratölthető 
elemeket el kell távolítani a játékból a feltöltéshez.

● A 2,4 GHz frekvencián működő távirányítós autók egy időben is használ-
hatók interferencia nélkül, de a párosítást az autó és távirányítója között el 
kell végezni a lépések szerint.

● Mindig kapcsolja ki az autót és a távirányítót is használat után.

● Amikor az autó vagy robot bekapcsol, világít és hangot ad ki., "RS Man, 
determination! RS Man, counter attack the future!"

● Az autó hangjelzéssel mozog előre, hátra, jobb vagy balra. A fényszórók 
bekapcsolnak, ha az autó előre, hátra, balra vagy jobbra megy. A hangjel-
zés kikapcsol, ha az autó nincs használatban, majd használatkor kapcsol 
be újra.

ELEM BEHELYEZÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

4 "AA" elem
behelyezése

Kikapcsolás

Forgatógomb

Bekapcsolás

3 "AAA" elem
behelyezése

Villogó
jelzőfény

A párosítás sikeres, ha 
a távirányító jelzőfénye 
már nem villog
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FIGYELEM

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS
● Hosszabb használaton kívüli időre távolítsa el az elemeket a játékból.
● Puha ronggyal tisztítsa a játékot.
● Ne melegítse és ne tegye ki erős napfénynek.
● Tartsa szárazon.

● Kizárólag alkáli és újratölthető elemeket használjon a termékhez.
● 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.
● Az antennát és a kábelt ne dugja aljzatba.
● 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 aján-

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

Frekvenciasávok: 2400–2483,5 MHz
Maximális adóteljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.
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A termék 2.4GHz frekvencián kommunikál, intelligens rendszerrel és kiter-
jedt alkalmazhatósággal rendelkezik.

Funkció: egy átalakítás, előre, hátra, balra, jobbra gomb fény-és hangjelzés-
sel
Jellemzők:  átalakítás fénnyel és hanggal

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

ÁTALAKÍTÁS
ÚJRAIN-

DÍTÁS
ELŐRE

HÁTRA

BALRA

JOBBRA

FORGATÓGOMB

KI-BEKAPCSOLÁS

ELEMKI-BEKAP-
CSOLÁS

ELEM

A képek csak illusztrációk.

● 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.

01.04.74720.00205

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.

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

FIGYELEM:

1

8

Az útmutató a következő típusokhoz készült: 74720

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


