Instructies voor gebruik

INCLUSIEF
OPLAADBARE
BATTERIJ

■ Bedankt dat u onze auto R / C hebt gekozen. Lees voor een correct en plezierig gebruik de volgende
bedieningsinstructies en zorg dat u het product begrijpt voordat u het gebruikt.

LET OP:

■ ELEKTRISCH PRODUCT
Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar. Zoals bij alle elektrische producten, moet u
voorzichtig zijn bij het gebruik en het gebruik om een elektrische schok te vermijden.

Hoe de batterij op te laden?
1. Als u een oplaadbare batterij gebruikt, sluit u de oplader aan en plaatst u de batterijstekker
in de oplaadaansluiting op de oplader. (Foto 1)
2. Laat de batterij minstens 8 uur opladen voor de eerste en tweede keer opladen,
de volgende ladingen duren 5 tot 6 uur. Laad de batterij niet te veel op. Als de
Foto 1
batterij langer wordt opgeladen, neemt de levensduur van de batterij niet toe.
3. D
 e batterijlader die met het speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden
onderzocht. In het geval van schade aan het snoer, de stekker en andere
onderdelen, mag het speelgoed niet met deze oplader worden gebruikt totdat de schade is hersteld.

Zender en voertuig bediening
Operationele tips

stuuruitlijningshendel

1. Z
 org ervoor dat de aan / uit-schakelaar in de AANpositie staat wanneer u deze gebruikt en de UIT-positie
wanneer u deze niet gebruikt.
2. Als de richting van de auto naar links beweegt, stel de
hendel voor de uitlijning van het stuur dan naar rechts
in totdat de auto recht is.
3. Als de richting van de auto naar rechts is gericht, stelt u
de hendel voor de uitlijning van het stuurwiel naar links
in totdat de auto recht is.

Indicatielampje voor
de functie

het stuurwiel
(draai links / rechtsaf)

Trigger (vooruit /
achteruit)

Batterij- en antenne-installatie - zender en voertuig
1. Installeer een 9V-batterij met polariteit (+/-) zoals aangegeven in het batterijvak.
(Afbeelding 1)
2. Volg de punt van de pijl om het batterijklepje van de afstandsbediening te sluiten.
3. Z
 oek de antennesteun op de bovenkant van de controller.
Steek de antenne in de montageopening en draai deze
rechtsom totdat deze goed vast zit (Afbeelding 2)
4. P
 laats nieuwe of volledig opgeladen oplaadbare batterijen
in het compartiment. batterij aangedreven chassis.
5. Draai de batterijklep vast met een kruiskopschroevendraaier.

Afbeelding 2

Afbeelding 1

Hoe te spelen?
1. Installeer de oplaadbare batterij in het batterijvak onder het chassis, let op de polariteit. Plaats het deksel terug.
2. Plaats een 9V BATTERIJ in de controller. De auto is nu rood om te rennen.
3. Schakel beide schakelaars op zowel de auto als de controller in de stand «ON» en bedien vervolgens de auto.
4. Als de auto niet in een rechte lijn rijdt, stel dan de hendel voor de uitlijning van het stuur onder het chassis af.
5. Wanneer de helderheid van de controller begint te verminderen, is het mogelijk tijd om de 9V-batterij te
vervangen.
6. Wanneer uw R / C-auto zijn prestaties, vermogen of functie begint te verliezen, is het misschien tijd om de
oplaadbare batterijen op te laden!

Informatie over veiligheid van de batterij
1. Sluit de terminals niet kort.
2. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
3. Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
4. Verwijder alle batterijen als het voertuig langere tijd niet zal worden gebruikt.
5. Gooi de safley-batterijen weg. Gooi batterijen niet in het vuur, deze kunnen exploderen.
6. D
 e gebruikte batterijlader moet regelmatig worden geïnspecteerd op schade aan het snoer, de stekker en andere
onderdelen. In geval van schade, gebruik hem niet tot hij gerepareerd is.
7. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
8. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik: ze bevatten belangrijke informatie.
9. De verpakking moet worden bewaard, omdat deze belangrijke informatie bevat.
10. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

Zorg en onderhoud
1. Verwijder altijd batterijen uit het speelgoed wanneer u het lange tijd niet gebruikt.
2. Veeg het speelgoed voorzichtig af met een schone, vochtige doek.
3. Houd het speelgoed uit de buurt van direct zonlicht en / of directe warmte.
4. Dompel het speelgoed niet onder in water dat de elektronische assemblages zou kunnen beschadigen.
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