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Tato mini rc auta jsou úžasným dárkem a zábavou pro děti i dospělé. 

Autíčka se překlápí, zatáčí, otáčí, rotují, zkrátka dokáží se řítit 

úctyhodnou rychlostí vpřed i vzad a to vše s jedním bezdrátovým 

ovladačem.  

Uživatelská příručka 

           Stunt Vehicle - RC akrobatická mandalinka 
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S tímto roztomilým miniautíčkem můžete dělat nespočet triků a 

kaskadérských kousků. 

 

Rotující přední náprava 

Super kola s protiskluzovým povrchem 

Překvapující vysoká rychlost pohybu 

Plně funkční dálkové ovládání 

Až 30 minut zábavy na jedno dobití baterie 

Zábava pro všechny věkové kategorie!  

 

Frekvence ovladače: 27MHz nebo 40MHz 

 

Obsah balení 

· rc-model 

· Ovladač na frekvenci 2,4 GHz  

· Baterie: Li-ion 7.4V  

·  nabíječku   

· Uživatelský manuál  
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Bezpečnostní upozornění 

 

Mini rc-model není hračka. Používejte model mimo skupiny lidí, nebo 

mimo blízkosti předmětů, které by mohli být poškozeny v důsledku 

nedostatku kontroly nad rc-modelem.  

Model je vhodný na používání jak uvnitř budov, tak také venku. Vždy 

dodržujte dostatečný odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat.  

Vyvarujte se použití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protože 

se rc-model skládá z mnoha elektrických součástí, které můžou být 

v důsledku vlhkosti poškozeny. Nevhodné prostředí k provozu modelu 

může způsobit nehodu, nebo nesprávné fungování modelu. 

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku požáru se vyvarujte 

nesprávnému použití baterii, jako je nedodržování správné polarity, nebo 

zkratování baterii. Nabíjení baterie provádějte vždy pod kontrolou a 

mimo dosah dětí. Při nabíjení baterii se ujistěte, že máte nabíjecí Ni-CD, 

nebo Ni-MH baterie.   

Vždy dbejte na správnou polaritu baterii a používání baterii stejného typu 

vlastností, které uvádí výrobce. V případě, že rc-model delší dobu 

nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho 

poškození. 
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Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké ohrožení 

životního prostředí. Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody 

vzniklé nesprávným použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, 

než tu, která je předepsaná výrobcem rc-modelu.  

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, 

nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové 

předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie.  

Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, 

které jsou k likvidaci baterii tohoto typu určeny. Rc-model je vyroben 

z mnoha plastových dílů, které jsou náchylné k poškození v důsledku 

vysoké, nebo nízké teploty.  

Vždy model skladujte na suchém místě za pokojové teploty. Použití rc-

modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití doporučujeme dohled 

zkušené osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, které jsou náchylné 

k poškození v důsledku vysoké, nebo nízké teploty. Vždy model skladujte 

na suchém místě za pokojové teploty. Ni-Cd baterie představují 

v důsledku svého složení vysoké ohrožení životního prostředí.  
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Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody vzniklé nesprávným 

použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, než tu, která je 

předepsaná výrobcem rc-modelu.  

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, 

nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové 

předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie.  

Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, 

které jsou k likvidaci baterii tohoto typu určeny. 

Použití rc-modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití doporučujeme 

dohled zkušené osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

 

Bezpečnostní upozornění 

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo 

k újmě na zdraví, nebo úrazu. 

 

2. Nikdy baterie nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, aby 

nedošlo k výbuchu, nebo také místům, kde by baterie mohla přijít 

do kontaktu s elektrickým kabelem, nebezpečí zkratu. 
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3. V případě, že je model řízen dítětem, je vždy nutný dohled dospělé 

osoby k zajištění bezpečnosti modelu a také ostatních osob. 

 

4. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému 

nabíjení, dbejte na správnou polaritu a také se nedoporučuje 

kombinovat baterie s různým stupněm nabití. 

 

5. V případě, že model není používán, vypněte model a dálkové 

ovládání a také vyjměte baterie. 

 

6. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za žádných 

okolností zkratován. 

 

Opravy a údržba 

1. Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

 

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 

teplotám. 

 

3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu 

možnosti poškození elektrických částí 
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4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, 

že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz 

modelu do doby, než bude závada odstraněna. 

 

Všeobecné bezpečnostní  

 

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým 

postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich 

bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá 

 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 

3 let.) 

 

• Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi 

nasazení 

 

• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, 

dbejte opatrnosti 

 

• Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození 

elektroniky modelu 

 

• Pozor na ostré hrany modelu 
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• Používejte pouze dodané díly a příslušenství 

 

• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto 

může způsobit zkrat 

• Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění 

závady 

 

• Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí 

použití 

 

Důležité informace k použití baterii  

 

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod 

dohledem dospělých 

 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

 

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených 

sběrných míst 

 

• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte 

akumulátor! 
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• Nabijte baterii ihned po použití!  

 

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a 

zkrátit jeho životnost 

 

 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti 

výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, 

správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 

 

 

 

 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému 

popálení. 

 

• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí 

baterie. 

 

• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se 

baterie zničí. 
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• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte 

před dětmi. 

 

• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 

 

• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 

• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 

 

• Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. 

Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně 

nabitou či vybitou! 

 

 

• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima. 

• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 

• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s 

lékařem. 

 

• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být 

dodržován. 
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• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

než 65 ° C. 

• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 

 

• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou 

nejméně -20% a nižší. 

• Životnost silně závisí na uživateli 

 

Poznámky k provozu Lithium-polymerové baterie: 

 

• Přečtěte si důkladně tyto pokyny pro vaše lithium-polymerové články.  

• Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.  

• Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte 

nabíječku s balancérem. 

 

• Limit pro nabíjecí proud je max. 1C. (Dle typu akumulátoru) 

• Lithium polymerové baterie nemají paměťový efekt.  

• Lithium polymerové baterie mají nízké samovybíjení, skladujte nabité na 

50-75% kapacity!!! 

 

• Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech 

a pod dozorem, hrozí vznícení! 

• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro LiPo baterie. Při 

použití nesprávných nabíječek. 
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Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může 

lithium-polymerové články vznítit. 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo 

mechanickým poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces 

nabíjení. 

• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve 

než za půl hodiny. 

• Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo 

k popálení, odpojte ihned nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti 

připraveny hasící prostředky: ne vodu, doporučujeme suchý písek, 

pěnové hasicí přístroje, požární deku. 

 

Příprava rc-modelu k použití  

 

Unpack the box, take out the controller and antenna as shown 

in figure- otevřete krabici a vyjměte anténu a dálkové ovládání 
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Shown with Philips screwdriver unsrew the srew against the 

direction of time can get fine stunt car-  pomocí křížového 

šroubováku uvolněte rc-model z podstavce a to otáčením šroubu proti 

směru hodinových ručiček 

 

Insert the antenna into the hole at the top of the controller, and 

tighten it- vložte anténu do montážního otvoru na vrchní straně 

dálkového ovládání a upevněte ji otáčením ve směru hodinových ručiček 
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Use a screwdriver to looseen the screws on the battery cover by 

the couter-clockwise, insert 4 X AA bateries with the correct 

polarity, replace the battery cover and tighten the screws- 

pomocí šroubováku uvolněte kryt baterii a to otáčením proti směru 

hodinových ručiček. Vložte 4 x AA baterie. Dbejte na správnou polaritu. 

Po vložení baterii uzavřete prostor baterii a kryt upevněte pomocí šroubu 

 

Nabíjení rc-modelu  

 

Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy ON-zapnuto. Otevřete kryt 

a připravte zásuvku. Do zásuvky vložte jack, koncovku nabíjecího kabelu 

a druhou část upevněte do nabíjecího otvoru na dálkovém ovládání.  
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V průběhu nabíjení svítí kontrolka nabíjení. Poté, co je baterie 

rc-modelu po 3 minutách nabita, nabíjecí kontrolka přestane 

svítit. 

 vypínače do  

 

 

Power switch- vypínač pro zapnutí a vypnutí rc-modelu 

Charging indicator light- kontrolka nabíjení 

The charging plug-zástrčka nabíjení 

The charging outlet- zásuvka pro nabíjení na těle rc-modelu 

 

Při zapojení jednotlivých částí nabíjecího kabelu, postupujte dle 

obrázku a provádějte nabíjení pouze dle podmínek stanovených 

výrobcem! 
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Popis dálkového ovládání  

 

 

 

Function indicator light- kontrolka zapnutí dálkového ovládání 

Forward- pohyb vpřed 

Backward- pohyb vzad 

Power switch- vypínač dálkového ovládání 

Charging indicator light- kontrolka nabíjení 

Forward- pohyb vpřed 

Left- pohyb doleva 

Right- pohyb doprava 

ON/OFF- zapnou a vypnout 
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Forward- pohyb vpřed 

Backward- pohyb vzad 

 

Akrobatické ovládání rc-modelu  

 

 

 

Wheel stunt with front wheels rotating clockwise- akrobatický 

prvek s otáčením předních kol ve směru hodinových ručiček 

Flashback- provedení 
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Wheel stunt with front wheels rotating counterclockwise- 

akrobatický prvek s otáčením předních kol proti směru hodinových 

ručiček 

Flashback- provedení 

 


