ÅLDER FRÅ 6 ÅR

Street Savage
MSD0388
Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Varning!
- Tänk på följande vid användningen av laddaren:
▲

Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga av laddaren för att
undvika brand eller elektrisk stöt.

▲

Rör inte vid uppladdaren med våta händer, detta kan orsaka elektrisk stöt.

▲

Tag ur stickkontakten innan Ni avlägsnar batterierna

Varning!
- Följande bör Ni uppmärksamma vid användning av batterier:
Överdrivet användning av batterier kan utveckla värme, avbrott
eller läckage.
▲

Följ noga batteriernas anvisningar.

▲

När Ni installerar batteriet skall Ni kontrollera att batteriernas plus +pol

och minus –pol är korrekt placerade.
▲

Kontrollera att batteri och laddare inte är placerad i närheten av eld, hår

eller hud.
Läckage från batteriet kan etsa huden. Skölj noga med vatten om Ni
har blivit utsatt för kontakt av läckage.

Varning!
- Följande bör Ni uppmärksamma vid användning av batteriet:
▲

Produkten är en leksak för barn från 6 år.

▲

Använd inte produkten utomhus vid dåligt väder.

▲

Lek inte med bilen utomhus vid regn eller på vått underlag.

▲

För att undvika störningar i körningen bör Ni undvika att använda andra radiostyrda bilar med samma frekvens samtidigt.

▲

För att undvika störningar i körningen bör Ni undvika att köra i närheten av andra trådlösa apparater.

▲

Uppladdningsbara batterier får endast laddas upp under uppsyn av en vuxen.

▲

Var uppmärksam på att batterierna sitter vid den riktiga polen ( + emot +)

▲

Använd inte olika batterier eller blanda nya och använda batterier tillsammans

▲

Kontrollera transformatorn regelbundet.

Tänk på!
▲

Ingrepp eller ändringar på bilen får inte göras, i detta fallet frånfaller garantin.

▲

Denna apparat har blivit testad och uppfyller kraven för en Klass B digital-apparat i överenskommelse med kap. 15 i
FCC.

Följande orsaker kan avlägsna andra störningar från apparaten.
▲

Kontrollera att antennen på fjärrkontrollen pekar på bilen och inte på andra apparater.

▲

Försök att minimera avståndet mellan bil och fjärrkontroll.

Anvisningar för användning av produkten

! Stoppa inte ner fingrarna

! Peka endast med antennen mot

! Lek inte med bilen på vägar med

i mellanrummet mellan hjulen

bilen, var försiktig med personer

trafik eller på ojämnt underlag.

och bilen.

i närheten. Om antennen blir

Lek inte med bilen utomhus i

skadad bör den bytas ut innan

regnväder eller på vått underlag.

apparaten används igen.

Detta kommer att förstöra bilen.

Isättning och utttagning av batteriet

1.

Lossa skruvarna på batterilocket med en skruvmejsel.
Använd 4 st. 1,5v batterier AA. Stäng locket och skruva
fast med en skruvmejsel.

Uppladdning av bilen
Sätt i batteriet korrekt enligt anvisningerna.

1.

Öppna batterilocket som visas på pilen, dra ut sladden till laddaren.

2.

Sätt i sladden i bilens uttag, nere vid hjulet, se ex.

3. Bilen skall stå på OFF när den laddas.

Sladd
Uttag

ON / OFF

.

Bilens köregenskaper

Back
Fram
Vänster/fram

Höger/fram

Höger/back
Vänster/back

Bilens köregenskaper

Felsökare
Kontrollera bilen innan Ni sänder den till reparation, de flesta fel beror på låg batterinivå.
Bilens tillstånd
Kör inte

Felkälla

Åtgärd

Saknar batteri i fjärrkontrollen eller i

Ladda upp batteriet eller byt ut

bilen

batteriet

Fel installation av batteriet i

Återinstallera batteriet

fjärrkontrollen
Lågt batterinivå i fjärrkontrollen

Ladda upp batteriet eller byt ut
batteriet

Bilen kan inte

Lågt batterinivå i bilen

Ladda upp batteri

Lågt batterinivå i fjärrkontrollen

Ladda upp batteriet eller byt ut

kontrolleras

batteriet
Störningar av elektriska vågor

Placera dig på ett annat ställe eller
vänta ett par sekunder och prova
igen

Annan radiostyrd bil i närheten som stör Placera dig på ett annat ställe eller
frekvensen

vänta ett par sekunder och prova
igen

Snabb användning av

Låg batterinivå

Ladda upp batteri

batteri efter snabb

Batteri är ”dött”

Byte av batteri

acceleration

