
88303HB66XVI · 2016-07

Instrukcja obsługi
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Drodzy Klienci!

Cztery przyciski wystarczą, aby móc wykonywać samochodem kaskaderskim
wiele różnych trików, takich jak obroty wokół własnej osi i skoki. 
Czerwone i niebieskie diody LED świecą podczas jazdy. 

Życzymy Państwu dobrej zabawy nowym samochodem kaskaderskim. 

Wskazówki bezpieczeństwa
Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie
przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób
opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest zabawką i nadaje się dla dzieci od 6 roku życia. •

Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów•
komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

OSTRZEŻENIE. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy.•
Niebezpieczeństwo uduszenia! 

Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne.  Połknięta•
bateria/akumulator może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicz-
nych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zu -
żyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza  zasięgiem
dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria lub akumulator zostały połknięte 
lub dostały się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast  skorzystać 
z pomocy medycznej. 

Baterie/akumulatory mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby•
dorosłe.

Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one•
być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą i w przeznaczonej do tego łado-
warce. W celu naładowania należy je wyjąć z produktu. 

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 
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OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Nie bawić się samochodem w ruchu ulicznym ani na chodnikach. •
Stwarza to zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

Należy zwrócić uwagę, aby na trasie jazdy samochodu nie znajdowali się ludzie•
ani zwierzęta.

Nie podnosić samochodu, gdy koła jeszcze się obracają.•

Należy trzymać palce, włosy i luźne elementy odzieży z dala od samochodu •
w czasie, gdy jest on włączony.

Należy zawsze najpierw włączać pilot zdalnego sterowania, a potem samochód•
kaskaderski, aby uniknąć niekontrolowanego startu zabawki.

W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzów-•
kami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast
udać się do lekarza.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.•

Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani•
zwierać. 

UWAGA - ryzyko odniesienia obrażeń ciała i szkód materialnych

Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.•

Baterie/akumulator wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie•
przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Zawsze wymieniać wszystkie baterie/akumulatory. Nie używać jednocześnie•
baterii, wzgl. akumulatorów różnych typów, marek lub o różnej pojemności. 

Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na właściwe•
 ułożenie biegunów (+/–).

Urządzenie chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem,  wilgocią,•
 bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi  temperaturami.

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy samochód kaskaderski i pilot zdalnego•
sterowania są nieuszkodzone i w pełni sprawne. 

Nie bawić się produktem na zewnątrz podczas deszczu.•

Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczą-•
cych ani twardych szczotek itp. 

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.•

Należy unikać prowadzenia samochodu po gwałtownych spadach, krawędziach•
itp. oraz jego upadku z wysokości. Pojazd może wówczas ulec uszkodzeniu. 

Podczas zabawy samochodem zwrócić uwagę, aby podłoże i otoczenie były•
odpowiednie. Usunąć np. wrażliwe na uderzenia wazony itp.

Nie wprowadzać żadnych zmian w samochodzie ani w pilocie zdalnego•
 sterowania. Wszelkie naprawy samochodu kaskaderskiego lub pilota zdalnego
sterowania  powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub 
w Centrum Serwisu.

Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanych diod LED.•

Usuwanie odpadów
Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być
 usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik 
jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie 
od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie
przyjmujących zużyty sprzęt udzieli administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów
domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby
 przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich
punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnio-
nych w sklepach handlujących bateriami. 
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Przygotowanie do użytkowania
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

Odkręcić śrubkę w pokrywce komory baterii 1.
i unieść tę pokrywkę.

Włożyć dołączone baterie zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. 2.
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).

Ponownie założyć pokrywkę komory baterii i starannie ją przykręcić.3.

Wkładanie baterii do samochodu

Obrócić zamknięcie uchwytu na baterie 1.
w bok i wykręcić śrubkę śrubokrętem. 

Wysunąć uchwyt na baterie.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

koło przednie

napędzane 
koło tylne

napędzana
oś przednia

zamknięcie 
uchwytu na baterie

włącznik/
wyłącznik

uchwyt 
na baterie

elastyczna antena

przycisk jazdy 
do przodu

przycisk jazdy do tyłu

włącznik/wyłącznik

komora baterii (spód)

przycisk jazdy w prawo

przycisk jazdy w lewo

lampka kontrolna pracy
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Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem 2.
do uchwytu na baterie.
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów (+/–).

Z powrotem włożyć uchwyt na baterie (można to zrobić tylko w jednym3.
 kierunku) i wsunąć go do oporu w samochód.

Przekręcić zamknięcie do pozycji pierwotnej i wkręcić śrubkę, aby zamocować4.
uchwyt na baterie. 

Obsługa
Włączanie

Przesunąć włącznik/wyłącznik pilota zdalnego1.
sterowania do pozycji ON.

Przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie2.
samochodu do pozycji ON.

Jazda i kierowanie

Przyciski sterowania oraz służą m

do sterowania kierunkiem jazdy (do przodu,
do tyłu) i do hamowania.

Przyciski oraz służą do kierowaniam

osią przednią (w lewo, w prawo) i do wykony-
wania obrotów.
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Przytrzymać wciśnięty przez kilka sekundm

przycisk , a następnie szybko nacisnąć
przycisk – samochód kaskaderski
 przechyla się na tylne koła.
Przyciski oraz służą do sterowania
kierunkiem jazdy (do przodu, do tyłu) i do
hamowania.

Przytrzymać wciśnięte przyciski oraz m

i dodatkowo nacisnąć przycisk lub ,
aby obrócić samochód wokół własnej osi.

Wyłączanie

Przesunąć włącznik/wyłącznik na spodziem

samochodu do pozycji OFF.

Przesunąć włącznik/wyłącznik pilotam

 zdalnego sterowania do pozycji OFF.

Możliwe źródła zakłóceń odbioru

Jak wszystkie odbiorniki sygnału radiowego, również samochód wciśnięte przy-
ciski podlega pewnym ograniczeniom, związanym z warunkami odbioru sygnału 
i zakłóceniami pracy nadajnika. Przyczyną wystąpienia zakłóceń może być 
np. burza lub metalowe elementy konstrukcyjne budynku. 

Również urządzenia AGD bez elementów przeciwzakłóceniowych oraz odbiorniki
telewizyjne i komputery osobiste mogą zakłócać odbiór sygnału radiowego. 

Dane techniczne
Model:                                  338 022

Zasilanie
Pilot:                                  2 x LR03 (AAA) / 1,5 V
Samochód:                           4 x LR6 (AA)/1,5 V

Częstotliwość nadawcza:    27 MHz

Temperatura otoczenia:     od +10°C do +40°C

Producent:                           JAMARA e.K., Am Lauerbühl 5, 
88317 Aichstetten, Germany, www.jamara.com

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Samochód nie jedzie w ogóle lub prze-
mieszcza się ruchem „szarpanym“.

Czy baterie (akumulatory) nie są•
wyczerpane? 
Wraz z rozładowywaniem się baterii
(akumulatorów) zmniejsza się również
zasięg.

Czy w pobliżu nie znajdują się CB radia•
lub krótkofalówki? 

Odbiór radiowy mogą zakłócać kraty•
lub płoty metalowe, maszty nadawcze
lub słupy elektryczne.

Jak wszystkie odbiorniki sygnału radio-•
wego, również samochód zdalnie stero-
wany podlega pewnym ograniczeniom,
związanym z warunkami odbioru syg-
nału i zakłóceniami pracy nadajnika.
Przyczyną wystąpienia zakłóceń może
być np. burza lub meta  lowe elementy
konstrukcyjne budynku. Również urzą-
dzenia AGD bez elementów przeciwza-
kłóceniowych oraz odbiorniki telewi-
zyjne i komputery osobiste mogą
zakłócać odbiór sygnału radiowego.

Samochód zmienia kierunek, chociaż
przycisk sterujący nie był naciśnięty.

Czy w pobliżu nie znajdują się inne•
modele samochodów sterowanych
radiowo, które nadają na tej samej
częstotliwości?

Samochód jedzie dość „nierówno“ lub 
nie działa prawidłowo, chociaż baterie
(akumulatory) zostały wymienione.

Sprawdzić, czy do opon nie  przywiera•
brud i w razie potrzeby go usunąć. 
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