
10.       Je doporučeno používat baterie stejného typu
11.       Baterie vkládejte podle vyznačených polarit.
12.       Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci.
             Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
13.       Baterie mohou explodovat nebo vytéci, pokud se s nimi
             nesprávně manipuluje.
14.       Dohled dospělé osoby při výměně nutný
Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale pouze na místo 
k tomu určené či na místo zpětného odběru. 

Varování:
Provoz radiového vysílacího zařízení upravuje všeobecné opatření 
č. VO-R/10/10/2008-14. Tento výrobek splňuje požadavky 
evropské směrnice 1999/5EC (NV č.426/2000 Sb.) a je určený pro 
dovoz do členských zemí EÚ.  Plné znění prohlášení najdete na 
našich stránkách www.hmstudio.cz. 

Nevhodné pro děti do 3 let.  Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí 
malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat.
V případě igelitového obalu hrozí udušení dítěte.Obal uschovejte pro 
případnou potřebu. Barvy se mohou lišit od vyobrazení.

ÚKLIDOVÉ AUTO 1:16 – s R/C funkcí
Balení obsahuje RC auto s dálkovým ovládáním a USB kabelem.
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Dovozce:
HM Studio, a.s.
Průmyslová 504, 
250 70 POSTŘIŽÍN
Tel.: 220 970 480
www.hmstudio.cz

Funkce:
- jízda vpřed/vzad a zatáčení vpravo/vlevo, světelné efekty
- nabíjení přes USB
 
Upozornění pro provoz R/C auta
• Ujistěte se, že ve Vašem okolí nikdo nepoužívá stejnou 

frekvenci. Současné použití stejné frekvence může mít vážné 
následky.

• Nepoužívejte R/C hračky v prostoru pozemních komunikací, 
vzdalte se mimo dosah malých dětí, zvířat. Provoz R/C hračky  
v takových prostorách může způsobit vážné škody.

• Nepoužívejte R/C hračky ve vodě nebo za deště, vlhkost může 
způsobit poškození mechanismu.

• Odstraňte nevhodné překážky. Hračku používejte na rovném, 
čistém a suchém povrchu.

• Příčinou ztíženého ovládání R/C hračky při správně vložených 
bateriích může být rušení radiovým signálem. Zkuste hračku 
použít na jiném místě nebo v jiném čase.

• V případě blesků či hromů chod R/C hračku okamžitě zastavte 
a zasuňte anténu.

• Při zvedání vždy hračku nejprve vypněte. Nikdy na hračku 
nesahejte za pohybu. 

• Zabraňte kontaktu rukou, vlasů a oděvu s pohyblivými 
součástmi.  

• Doporučujeme dohled dospělé osoby.
• Dodržujte tato základní pravidla pro bezpečné fungování      

R/C hračky. Tyto instrukce si uschovejte. 

Výrobek na baterie - informace o běžném provozu:
Použijte 3x 1,2V “AA“ baterie pro auto (jsou součástí) 
a 2x 1,5V “AA“ pro vysílačku (nejsou součástí balení).
USB kabel je součástí hračky. 
1.         Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.
2.         Používejte alkalické baterie.
3.         Nepoužívejte dobíjecí (rechargeable) baterie.
4.         Nedobíjecí (Non-rechargeable) baterie se nedobíjejí.
5.         Jestli hračku déle nepoužíváte, vyjměte baterie.
6.         Nekombinujte staré a nové baterie.
7.         Nekombinujte alkalické (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí  
            (nikl-kadmiové) baterie.
8.         Vybité baterie vždy vyjměte z hračky.
9.         Přívodní svorky nesmějí být zkratovány.


