HANDLEIDING VOOR INSTRUCTIES EN CONSTRUCTIES
Snelle starttips
Je kunt de rails plaatsen zoals jij dat wilt. Controleer voordat u uw auto start
of de batterijen correct zijn geplaatst en druk vervolgens op de knop op de
auto. Voordat je je circuit gebruikt, laat je het even in het licht zodat het in
het donker schijnt.

Montage-instructies
De auto-accu’s installeren
 Verwijder het deksel van het batterijvak onder de auto met een
schroevendraaier (niet meegeleverd).
 Plaats 2 AAA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in het batterijvak.
 O m te controleren of de batterijen correct zijn geïnstalleerd, drukt u op de knop op
de auto en zorgt u ervoor dat de wielen draaien en de LED’s branden.
Circuit constructie
 Neem 2 stukken rail en lijn de bovenste lipjes uit met de onderste.
 Monteer ze door erop te drukken totdat u een «klik» hoort. Ga door totdat je
de gewenste lengte hebt bereikt.
 Geeft de gewenste vorm door de rails eenvoudig in verschillende richtingen
te draaien.
 Beëindig uw circuit door de uiteinden samen te stellen.

Pas je circuit aan
Als je eenmaal begrijpt hoe je circuit werkt, zijn hier enkele ideeën om het te
verbeteren:
Race van auto’s
Verdeel de rails van Amazing Track doormidden en bouw twee rechte lijnen.
Plaats een auto op elk circuit en ga! De eerste aankomst heeft gewonnen!
Bouw race
Bouw je Amazing Tracks zoals je wilt. Ontkoppel het circuit op drie verschillende
locaties. Zet je auto op het circuit en schakel hem in. Het doel is om het circuit
opnieuw te bouwen voordat de auto de gebroken sectie bereikt. Haast je om het
ongeluk te voorkomen!
Race van het extreme
Ontkoppelt een deel van het circuit, bouwt een hellingbaan op door boeken en
dvddozen onder het circuit te plaatsen. Schakel vervolgens je auto in en bewonder
het om je show te maken en weg te vliegen! Construeer andere obstakels langs
het circuit voor een nog sensationeelere race.

Achtbaan
Ooit wilde je je eigen achtbaan bouwen? Met Amazing Tracks, wordt de ingenieur!
Gebruik huisobjecten om beklimmingen, afdalingen en bochten te bouwen om het
circuit van je dromen te creëren!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Bewaar deze instructies bij het apparaat en lees ze aandachtig door.
De verantwoordelijke volwassene moet ervoor zorgen dat het kind de risico’s
begrijpt en het speelgoed veilig gebruikt. Als een onderdeel stuk is,
gebruik het dan niet meer omdat er gevaar voor letsel bestaat.
LET OP: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine elementen,
gevaar voor verstikking.
Dit speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd.
Een verantwoordelijke volwassene moet de batterijen plaatsen.
Een schroef wordt losgeschroefd om toegang te krijgen tot het
batterijcompartiment. Gebruik AAA-batterijen (x2). Verwijder de batterijen zodra
ze versleten zijn. De aansluitklemmen van een batterij of accu mogen niet worden
kortgesloten. Batterijen of accu’s moeten op hun plaats worden gebracht met
inachtneming van de polariteit. Batterijen mogen niet worden opgeladen.
Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijkertijd in het product.
Accumulators mogen alleen onder de controle van een volwassene worden
opgeladen. Gebruikte batterijen of accu’s moeten uit het speelgoed worden
verwijderd. De verschillende soorten batterijen of accu’s of nieuwe of gebruikte
batterijen of accu’s mogen niet worden gemengd. Accumulators moeten uit het
speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Kijk niet rechtstreeks
in de straal van de lichtdioden. Gooi afgedankte elektrische en elektronische
producten niet weg met het huishoudelijk afval. Voer hun recycling uit door ze
in geschikte inzamelaars, in de vuilnisbelt of op het verkooppunt te deponeren.
Sorteer de verpakkingsmaterialen: plastic stralen, karton, papier en polystyreen
voor recycling. Dit speelgoed voldoet aan de vereisten
van de relevante Europese regelgeving.
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