NAVODILA ZA R-701S

KAJ JE V PAKETU
-

Igrača 1x
Vodilna pištola 1x
Polnilni kabel 1x
Navodila za uporabnika 1x
Polnilna baterija 1x

1.
2.
3.
4.

LED luč za umerjanje
Infrardeči senzor
Led luč (vklop / izklop)
Infrardeči senzor

1. Gumb za vklop
2. Reža za polnjenje
3. Papirni ohranjevalci vakuma

1. Prostor za baterije
2. Sprožilec za pištolo
3. LED laser

KAKO VSTAVITI BATERIJE

1.Uporabite izvijač in odprite predal za baterije na pištoli.
2. sledite navodilom in pravilno vstavite baterije v reže. Potrebujete 3 1.5V AAA baterije.
3. ponovno uporabite izvijač in zaprite pokrov reže za baterije.

KAKO NAPOLNITI IGRAČO

1. Prestavite položaj gumba iz ON na OFF.
2. V režo za polnjenje vtaknite priložen polnilni kabel.
3. USB polnilni kabel vtaknite v DC 5V in začnite s polnjenje, ko LED luč na polnilnem
kablu neha goreti je polnjenje končano.

POZOR
1. Čas igranja približno 5-10min.
2. Čas polnjenja igrače približno 45 min.
3. Ko je baterija skoraj prazna bodo luči na avtomobilu začele utripati. Ko to vidite
prosimo nehajte uporabljati igračo in jo začnite polniti. Če avtomobilu zmanjka
baterije bo padel s stene in lahko pride do poškodbe igrače.
4. Prav tako ne uporabljajte adapterja ki ima večjo napetostkot DC 5V, saj lahko pri
večjih napetostih pride do poškodbe baterije.

KAKO SE IGRATI

1. Če želite avtomobil peljati po steni morate izbrati gumb prestaviti v srajno desni
položaj. Ne postavljajte avta na steno če ne slišite delovanja venilatorja.
2. Če želite avto uporabljati po tleh gumb prestavite v srednji položaj, tu ventilator ne
bo deloval. Ta način privarčuje energije in se lahko z igračo igrate dlje časa.
3. Paprinate ohranjevalce vakuma lahko zavihate na 45° navzen da zagotovite boljši
oprijem.
4. Pozor nikakor ne odstranjujte papirnatih ohranjevalcev vakuma, saj naprava ne bo
delovala.
5. Uporabljajte samo na ravnih in gladkih površinah. Kakršne koli razpoke, grbine ali
odprtine na steni lahko povzročijo padec avtomobila, prav tako lahko povzročijo, da
se v ventilator zagozdijo razno razne smeti.

Stojte dva metra od stene pri upravljanju igrače.

Ne vozite na vogalih stene, saj lahko
pride do padca.

Poskrbite da je namerjena pištola v radiju 33 cm Ne namerite pištole dlje od 33cm radija,
od avtomobila.

saj se drugače avto nebo odzval pravilno.

Vozite le na gladkih in nepoškodovanih površinah, Ne vozite na neravnih površinah ali
prav tako poskrbite da ni nikakršnih koli ovir
na steni (slike, stikala,…)

poškodovanih, saj lahko pride do padca
avtomobila

Ko je baterija polna bodo LED luči svetile.

Pri skoraj prazni bateriji bodo LED luči začele
utripati, takoj vzemite avto in pričnite s
polnenjem

POZOR

- Če ventilator ne deluje, napravo ugasnite in preverite ali so kakršnekoli smeti
se zagozdile v ventilator. Odstranite smeti, prah ali kar koli se je zataknilo v
ventilator in naprava bi morala ponovno delovati.
- Z laserjem ne merite v oči saj lahko privede do poškodbe vida.
- Ni dovoljeno za otroke do 3 leta starosti, saj vsebuje male dele, ki jih lahko
manjši otroci pogoltnejo.
- Igrače ne uporabljajte v bližini vode ali v bližini odprtega plamena.
-Ko igrača deluje, se izogibajte prijemanju dela igrače kjer se vrti ventilator.
Igračo v primeru neuporabe ugasnite in pospravite.
-Pri igranju bodite pozorni na svoje otroke saj lahko pride do poškodbe z
ventilatorjem, pri nepravilni uporabi.
-Igračo polnite z priloženim polnilcem saj lahko drugače pride do poškodbe
baterije.
-Nikakor ne spreminjajte igrače ali jo poskušajte modificirati na kakršen koli
način, saj lahko pride do poškodbe
-če najdete kakršno koli poškodbo na avtomobilu prenehajte z uporabo in
pošljite igračo na popravilo.

