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3 .SPECYFIKACJA
•
skala: 1:58
•
sterowanie radiowe: przód, tył, prawo, lewo
•
pełna kontrola funkcji
•
posiada oświetlenie led, które zmienia się w zaleŜności od kierunku jazdy.
•
częstotliwość: 27, 35, 40, 49 MHz
•
wykonany z dbałością o szczegóły
•
świetnie nadaje się do wyścigów
•
zasilanie 2 x AA (baterie nie są dołączone do zestawu)
•
wyjątkowe opakowanie w kształcie puszki Coli

„ZDALNIE
ZDALNIE STEROWANY
RESORAK Z PUSZKI ”
ZNAKOMITY SAMOCHÓD ZDALNIE STEROWANY - Wyścigowy Resorak z puszki 1:58 4CH.
Zbierz całą kolekcję puszkowych resoraków! KaŜdy samochodzik ma inny kolor oraz nieco inny styl
nadwozia – coś w sam raz na swój gust znajdą tu amatorzy samochodzików w drapieŜnym kolorze
czarnym, jak i słodkim róŜowym, a takŜe neutralnych brawach, np. Ŝółtym, czerwonym, niebieskim,
zielonym i wielu innych, w róŜnych schematach kolorystycznych. Zbierz całą kolekcję puszkowych
resoraków, zaproś przyjaciół i bawcie się w najlepsze, urządzając wyścigi z przeszkodami lub długie,
przyjemne trasy.
1.ZALETY

•
•
•
•
•

Samochód posiada pełną kontrolę funkcji oraz reflektory, które świecą podczas jazdy.
Dostępny jest aŜ w 4 róŜnych częstotliwościach.
Mały i zwrotny samochodzik, wykonany z dbałością o najmniejsze detale. Zdalne sterowanie
pozwala swobodnie poruszać się w przód i tył oraz skręcać w obu kierunkach. To świetna
zabawka dla najmłodszych w przystępnej cenie. Zbierz całą kolekcję!
Ten samochodzik wyścigowy to idealna propozycja na nudne wieczory. Jego niewielkie
rozmiary oraz stosunkowo długi czas jazdy sprawiają, Ŝe autko moŜna zabrać ze sobą dosłownie
wszędzie i szybko zabić nudę.
To świetna zabawa, która pobudzi Twoje dziecko oraz dostarczy mu radości z zabawy.
Idealny na prezent!

2. ZALECENIA DOTYCZACE EKSPLOATACJI

GWARANCJA.
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją,
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu
urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń
powstałych w wyniku nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Aby wyjąć samochodzik z podstawki przeciśnij przycisk zabezpieczający i przesuń autko do tyłu
WłóŜ baterie do sterownika zgodnie z oznaczeniem.
Wkręć atenkę do sterownika .
Ładowanie autka:
•
Otwórz klapkę z boku sterownika
•
Podłącz wtyczkę z do gniazda z dołu samochodu świeci led oznaczająca ładowanie
Kiedy LED zgaśnie autko jest w pełni naładowane
•
Odłącz wtyczkę ładowania od samochodziku zamknij klapkę
•
Aby włączyć autko naleŜy przesunąć przełącznik na spodzie autka w pozycje ON

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
Częstotliwość

2 baterie AA
27/35/40/49 Mhz

Skala
Temperatura pracy w oC
Masa netto

1:58
-15 ÷ +75
0.11kg

Ochrona środowiska
Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy
lub u przedstawicieli władz lokalnych.
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