
Audi Q5
Licencovaný vůz na baterie

Modely a barvy se mohou od obrázků lišit

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Před použitím si pozorně a pečlivě přečtěte celý návod!

Tuto příručku si prosím ponechte, pro její případné další použití, obsahuje důležité informace.

Před prvním použitím nabijejte baterii po dobu nejméně 4-6 hodin.

s montážními pokyny

◎Doporučený věk od 3 let
◎Maximální hmotnost uživatele: 35kg
◎Nutná montáž dospělou osobou

Ochranné známky, patenty na průmyslové 
vzory a autorská práva se používají se 
souhlasem vlastníka AUDI AG.
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37～96 měsíců

35Kg

124,5 x 75 x 54,5 cm

8～12 hodin

300 nabití

Dobíjení

Doporučený věk：

Nosnost：

Velikost vozu：

Doba nabíjení：

Dobití baterie：

Režim napájení：

Děkujeme, že jste si koupili dětské elektrické vozidlo AudiQ5 od společnosti "Pinghu Little Sun"

Childs Vehicles Co., Ltd".

Ochranné známky, designové patenty a autorská práva se používají se souhlasem vlastníka AUDI AG.

Licencovaná výroba: Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD. 

Baterie 12V 4,5Ah×1/12V 7Ah×1 Hnací motor 12V/390/16000turn×2

Pojistka: 10A Hnací motor 12V/540/10000turn×2

Nabíječka: 12V 1000mAh Řídící motor 12V/390/5000turn×1

Rychlost: 3-5km/h

Specifikace

A O novém vozidle

BATTERY INFORMATION 
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. 

• if removable rechargeable batteries are used, the are only to be charged under adult supervision . 

• Remove rechargeable batteries from the product before charging. 
• oo not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: 

alkaline , standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium). 
• insert batteries as indicated inside the battery compartment , anode to anode, cathode to cathode. 

• Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the 

product. Battery leakage and corrosion can damage this product Dispose of batteries safely. 

• Never short c ircuit the battery terminals 

• Nedobíjející baterie se nesmí dobíjet.
• Pokud používáte vyjmutelné dobíjecí baterie, musí být nabíjeny pouze

pod dohledem dospělé osoby.
• Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
• Nekombinujte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií:

alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium).
• Baterie vložte, jak je uvedeno uvnitř přihrádky na baterie, mínus na

mínus, plus na plus.
• Pokud výrobek dlouho nepoužíváte vyjměte baterie. Vybité baterie vždy

vyjměte z výrobku. Případný únik baterie a následná koroze mohou tento 
výrobek poškodit. Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem.

• Nikdy nezkratujte póly baterie

INFORMACE O BATERII



Č. Název
Množství (jednotka: ks)

PoznámkyDvojitý
pohon

Čtverý
pohon

1 Čelní sklo 1
2 Sedadlo 1
3 Volant 1
4 Reflektor 2
5 Kolo 4
6 Střed kola 4
7 Dálkové ovládání 1
8 Nabíječka 1
9 Klíč na objímky 2

Části
A/F těsnění Ø12 7 Dvojitý pohon: 6ks, jeden náhradní

B Matice M10 4-5 Náhradní

C Šroub M4×12 2-4 Instalace sedadla

D Šroub M5 1 Instalace řídící tyče

E Matice M5 1 Instalace řídící tyče

Seznam součástí B

※ Potřebné montážní nástroje.

Šroubovák
(není součástí balení)

Objímkový klíč
(je součástí balení)
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POZNÁMKA: Některé zobrazené díly se sestavují na obou stranách vozidla.
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Safety 0 

&® 
PREVENT INJURIES AND DEATHS: 
•NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.ADULT DIRECT SUNPERVISION IS 
REQUIRED.Always keep child in view when child is in vehicle. 
• This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls 
or collisions causing injury to the user or third parties. 
• Protective equipment should be worn. 
• Never use in roadways,near cars,on or near steep inclines or 
steps,swimming pools or other bodies of water. 
• Always wear shoes,always sit on the seat. 
• Not to be used in traffic. 
• This toy is unsuitable for children under Tionths due to its maximum 
speed;Maximum user weight is 35 kgs. 
• This toy has no brake. 

£WARNING: 
•CHOKING HAZARD! NOT suitable for children under 37 months. 
•ADULT ASSEMBLY REQUIRED. 

Rules for Safe Riding 

• Keep children within Safe Riding Areas: 
Never use in roadway near motor vehicles, on lawn space,on or near steep 
inclines or steps swimming pools or other bodies of water; 

• Use the toy only on flat surfaces.Such as inside yoiur house,garden or playground. 
• Never use in the dark .A child could encounter unexpected obstacles and have an 

accident.Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area. 
• It is prohibited to change the circuit or add other electric parts 
• Inspect wires and connections of the vehicle periodically. 
• Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving. 
• This vehicle has adjustable play seat belts.Please instruct children how to tie the 

safety belt before using ;guarantee the security. 

Bezpečnost

• NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. JE VYŽADOVÁN PŘÍMÍ 
DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. Vždy mějte dítě na dohled, když je ve vozidle.

• Tuto hračku je potřeba používat opatrně, protože je zapotřebí určitých
dovedností, aby nedošlo k pádu nebo kolizím, které by způsobily zranění 
uživateli nebo třetí osobě.

• Je třeba nosit ochranné pomůcky.
• Nikdy vozidlo nepoužívejte na silnicích, v blízkosti automobilů, na 

strmých svazích, schodech, bazénech nebo jiných vodních útvarech nebo 
v jejich blízkosti.

• Vždy noste boty, vždy seďte na sedadle.
• Nepoužívejte v provozu.
• Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců kvůli své maximální 

rychlosti ;   Maximální hmotnost uživatele je 35 kg.
• Tato hračka nemá brzdu.

PREVENCE ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ:

VAROVÁNÍ
• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! NEVHODNÉ pro děti do 36 měsíců.
• NUTNÁ MONTÁŽ DOSPĚLOU OSOBOU.

Pravidla bezpečné jízdy

• Dítě může jezdit pouze na bezpečných prostranstvích: Nikdy nepoužívejte
produkt na silnici v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, v blízkosti 
strmého svahu, schodů, bazénů nebo jiných vodní útvarů;

• Používejte tento produkt pouze na rovných plochách. Například uvnitř
vašeho domu, zahrady nebo na dětském hřišti.

• Nikdy nejezděte za tmy. Dítě by mohlo narazit do neočekávané překážky a
mít nehodu. Vozidlo používejte pouze ve dne nebo na dobře osvětlených 
místech.

• Je zakázáno měnit obvody nebo přidávat další elektrické díly.
• Pravidelně kontrolujte vodiče a konektory vozidla.
• Nenechte žádné dítě, aby se dotýkalo kol při jejich pohybu.
• Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Prosím, poučte děti, jak

zapnout bezpečnostní pás. Zajistěte jejich bezpečnost.



Instalace předního a zadního hnacího kola

E Návod k obsluze

Otočte auto vzhůru nohama.
1. Vložte těsnění ø12 do přední nápravy.
2. Nainstalujte přední kolo.
3. Vložte další těsnění ø12.
4. Pomocí objímkového klíče utáhněte matici M10.
5. Namontujte kryt kola.
Stejným způsobem nainstalujte kolo na druhou stranu.

1. Vložte hnací kolo na zadní nápravu.
2. Vložte těsnění ø12 do zadní nápravy.
3. Pomocí objímkového klíče upevněte hnací kolo šroubem.
4. Nasaďte kryt kola.
Stejným způsobem nainstalujte kolo na druhou stranu.
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Instalace volantu, čelního skla a reflektoru

Otočte auto zády.
1. Připojte zásuvný modul Hudby na volantu k zásuvnému modulu Hudby na voze a poté vložte 
zásuvný modul do otvoru na spodní straně řídící tyče.

2. Namontujte volant na konec řídící tyče (rozlište směr usazení)

3. Do otvoru na volantu a otvoru na směrové liště vložte šroub M5*45.

4. Utáhněte matici M5 na druhé straně.

5. Upevněte levý a pravý reflektor do upínací drážky po stranách karoserie auta.

6. Zasuňte čelní sklo do otvoru v karoserii vozu.

Návod k obsluze F



Instalace sedadla a připojení baterie

G Návod k obsluze

Najděte hlavní napájecí kabel a zasuňte zásuvný modul do odpovídající 

zásuvky přijímače.

1. Upevnění v odpovídající drážce
2. Upevnění sedadla šroubem M4x12



Funkce

Návod k obsluze H

1. Pedal button: Step on the button , the car will move when 
release,the car slowly stop 

2. Shift Switch: Change the direction of the car, Forward-Backward 
3. Sound /music button: Press it for sounds or music playing 
4. Control board: 

1. Tlačítko pedálu: Šlápněte na pedál, auto se rozjede a při uvolnění se auto
pomalu zastaví
2. Přepínač řazení: Změňte směr vozu, dopředu a dozadu
3. Tlačítko zvuk/hudba: Stiskněte ho pro přehrávání zvuků nebo hudby
4. Ovládací deska:



BATERIE - VAROVÁNÍ!

 Nenabíjecí baterie nelze nabíjet.
 Baterii může nabíjet a dobíjet pouze dospělá osoba.
 Různé typy baterií nelze mezi sebou míchat.
 Baterie je třeba vložit podle správné polarity.
 Vybitou baterii je třeba z hračky vyjmout.
 Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
 Nepoužívejte vyschlé baterie.

5. Tlačítko napájení: Dlouhé stisknutí 3 sekundy vozidlo zapne nebo 
vypne.
6. Bezdrátová technologie: Po propojení vašeho mobilního telefonu s 
bezdrátovým zařízením může auto přehrávat hudbu z mobilního telefonu.
7. FM Rádio: dlouze stiskněte tlačítko po dobu asi 2-3 sekund, světlo 
tlačítka FM začne blikat a automaticky vyhledávat. Po dokončení 
vyhledávání přestane tlačítko FM blikat.
8. Tlačítko hudba: přehrávání hudby.
9. Předchozí skladba: Přepínání skladeb. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka 
sníží hlasitost.
10. Tlačítko rychlé jízdy: vůz pojede rychleji.
11. Tlačítko pomalé jízdy: vůz pojede pomaleji.
12. Tlačítko světlo: Zapne nebo vypne světlo.
13. Další skladba: Přepínání skladeb. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka 
zvýší hlasitost.
14. U
15. Zásuvka: nabíjení.
16. Displej napájení: Zobrazuje energii baterie, pro případné nabíjení.

I Návod k obsluze

w 



2,4G dálkové ovládání 
VAROVÁNÍ!

mohou používat pouze 
dospělí, dětem není 
použití povoleno.

Návod k obsluze J

forwd rrl b;, flew,, r d frequency 
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Middle speed 
H,qh spocd 

Operation Manual : For the first time to use {Or Repl ace the battery)Need 
to frequency bind 
• Take out the remote control,lift the battery compartment door on the 

back of the controller and insert two MA batteries. install the battery 
• Long press on the frequency key 2-4 seconds, Low speed LED light 

flashing 
• Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to 

long lighting, then frequency bi nd succeed 
• If the freq uency bind failed (Low speed LED light flashing} , remove 

the battery and repeat steps 1~3 
• remote control without operation after 10 seconds, indication light 

will off into power saving mode 
• Button Description: 6. forward v' backward <l turn ileft t> turn right 

S: Speed , P: emergency brake, Press it and the running function 
will fail, press again, it re lease 

NOTE: non-rechargeable batteries are not to be recharged 

mixed 

different type of batteries or new and used batteries are not to be 

batteries are to be inserted with the correct polarity 

exhausted batteries are to be removed from the toy 
the supply terminals are not to be short-circuited 

Návod k obsluze: První použití (nebo po výměně baterií) je potřeba 
navázat frekvenci.
• Vezměte dálkové ovládání, odejměte kryt přihrádky na baterie na 
zadní straně ovladače a vložte dvě baterie AAA podle správné polarity.
• Dlouze (2-4 sekundy) stiskněte tlačítko frekvence, začne blikat LED 
kontrolka nízké rychlosti.
• Zapněte vozidlo, blikající LED kontrolka nízké rychlosti začne dlouze 
svítit. Frekvenční vazba byla úspěšně navázána.
• Pokud se frekvenční vazba nezdařila (LED kontrolka nízké rychlosti 
bliká), vyjměte baterie a opakujte krok 1 – 3.
• Dálkové ovládání se po 10 sekundách nečinnosti přepne do 
úsporného režimu. Kontrolka zhasne.
• Popis tlačítek:  vpřed;  zpět; < zatočení vlevo; > zatočení vpravo; S: 
Rychlost; P: nouzová brzda - stiskněte ji a všechny funkce se vypnou, 
stiskněte znovu, a funkce se zapnou.

POZNÁMKA: Nedobíjející baterie nenabíjejte.
Nemíchejte mezi sebou různé typy baterií, ani nové se starými.
Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
Napájecí svorky nesmí být zkratovány.



1. Zasuňte konektor nabíječky do konektoru nabíjení na voze. (nabíjecí 
konektor je umístěn na palubní desce)
2. Zapojte nabíječku do odpovídajícího stabilního zdroje střídavého proudu.

POZOR: Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!

K Nabíjení a tažná rukojeť

Jak používat tažnou rukojeť
1. Otočte opěrná kola ven.
2. Otočte táhlo ven.
3. Vozidlo nyní můžete táhnout.

②
①



Nabíjení L
Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!
Při výměně vyměnitelných baterií nejprve otevřete víko a vyjměte staré baterie. Vložte nové baterie, dbejte na vložení 
baterií podle správné polarity. Uzavřete baterie víkem.
Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.
Vozidlo má funkci ochranu při nabíjení; žádné funkce vozidla nejsou při nabíjení k dispozici.

Varování!

• Při nabíjení musí být napájecí spínač vypnutý.

• Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 8-12 hodin. Baterii nenabíjejte po 

dobu více než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.

• Když vozidlo pojede nezvykle pomalu, baterii dobijte.

• Po každém použití nebo jednou měsíčně nabijte vozidlo minimálně po dobu 8 až 12 hodin.

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your 
vehicle. NEVER substitute the battery or charger with another brand. 
Using another battery or charger my cause a fire or explosion. 

- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, 
fire or explosion could occur. 

- NEVER modify the electric circuit system .. Tampering with the electric 
system may cause a shock, fire or explosion or my permanently damage 
the system. 

- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion 
can occur. 
- Do not allow any type of liquid on the batter or its components. 
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near or 

• Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vozidlem. Nikdy
nepoužívejte baterii nebo nabíječku od jiných značek. Použití jiné baterie
nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.

• Nepoužívejte baterii ani nabíječku na žádný jiný výrobek. Mohlo by dojít k
přehřátí, požáru nebo explozi.

• Nikdy neupravujte systém elektrických obvodů. Manipulace s elektrickým
obvodem může způsobit úraz, požár, výbuch nebo trvalé poškození 
systému.

• Nedovolte přímý kontakt mezi svorkami baterie. Může dojít k požáru nebo
explozi.

• Nedovolte, aby se na vůz nebo jeho součásti dostala jakákoli kapalina.
• Během nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti hořlavých

materiálů.
• Nabíjejte baterii pouze v dobře větraném prostoru.
• NEZAPÍNEJTE BATERII A NABÍJEČKU, KDYŽ JE BATERIE OTOČENÁ.
• Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, baterii a zástrčku. Pokud zjistíte

jakékoliv poškození, nabíječku nepoužívejte, dokud nebude opravena.
• Zahřívání baterie během nabíjení je normální jev, ale když je teplota příliš

vysoká, měla by být včas provedena kontrola, zda není proud příliš velký
nebo zda není baterie poškozena.

• Baterie musí být upevněna přítlačnou deskou. Pokud by se auto převrátilo a
baterie nebude upevněna, baterie by mohla vypadnout a dítěti ublížit.

• Nenechte baterii vybít úplně. Dobijte baterii po každém použití nebo
pravidelně jednou měsíčně.

• Nabíječka a baterie nejsou hračky. Děti si s nimi nesmí hrát.



M Údržba
Pojistka

Tento výrobek je vybaven samočinnou pojistkou, která při přetížení nebo nesprávném použití 

automaticky přeruší napájení na 15-20 sekund a poté se znovu spustí. Samočinná resetovací pojistka 

vozu je nainstalována pod sedadlem.
Abyste předešli ztrátě výkonu, dodržujte následující pokyny:

 Vozidlo přetěžujte.

 Netahejte nic za vozidlem.

 Nedovolte, aby se voda nebo jiná kapalina dostala do kontaktu s akumulátorem nebo jinými 

elektrickými součástmi.

 Nemanipulujte s elektrickým systémem. Výměna musí být prováděna profesionály nebo odbornými 

techniky.

VÝMĚNA A LIKVIDACE BATERIÍ
 Před použitím zkontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další součásti nabíječky. Při zjištění poškození 

přestaňte nabíječku používat, dokud nebude opravena.

 Po určité době namažte součásti vozidla malým množstvím mazacího oleje, abyste zabránili 

opotřebení a korozi.

 Vozidla by měla být umístěna daleko od zdrojů ohně a neměla by být dlouhodobě osvětlována. 

Udržujte je v rovině a směrem nahoru, nikoliv obrácené nebo nakloněné; za vlhkého počasí 

zaparkované v interiéru nebo zakryté nepromokavou látkou.

 Vozidla by měla být uchovávána mimo dosah horkých předmětů, jako jsou kamna a topná tělesa. 

Plastové části se mohou roztavit. Při nabíjení udržujte mimo dosah hořlavých materiálů, aby nedošlo 

k požáru.

 Po použití včas nabijte. Nabíjení musí být prováděno pouze dospělou osobou. Pokud nemusíte 

baterii nabíjet delší dobu, nabíjejte ji alespoň jednou za měsíc, abyste prodloužili její životnost.

 Vozidlo otřete suchým měkkým hadříkem. Místo měkkého hadříku lze k otření plastových dílů pro 

dosažení efektu povrchové úpravy použít také nevoskový leštící materiál na nábytek. K otírání 

plastových částí hraček nepoužívejte chemická rozpouštědla. K čištění vozidel nepoužívejte vodu a 

mýdlo. Nejezděte za deštivého nebo zasněženého počasí. Voda může poškodit motory, elektrické 

systémy a baterie.

 Jakmile přestanete výrobek používat nebo jej uskladníte, odpojte napájení výrobku a nastavte 

všechny spínače do polohy stop nebo vypnuto.

 Nepoužívejte pojistky, které nejsou v souladu se specifikacemi tohoto výrobku. Neměňte konstrukci 

a systém obvodů výrobku bez autorizace. Práce na údržbě musí být prováděny pod vedením 

odborného nebo technického personálu.



Kontrola Řešení

1. Je pojistka vozidla odpojena?

2. Je kontakt pedálu v pořádku?

3. Jsou kontakty na motoru v pořádku?

4. Je konektor kabelu motoru správně 

připojen?

5. Je obvod motoru odpojen a je připojen k 

baterii?

ANO, vypněte napájení na 15-20 sekund a poté restartujte. 

NE, pokračujte k dalšímu bodu.

NE, pedál upevněte; ANO, pokračujte k dalšímu bodu.

NE, správně připevněte svorky; ANO, pokračujte k dalšímu 

bodu.

NE, zapojte zásuvné moduly; ANO, pokračujte k dalšímu 

bodu.

NE, je třeba vyměnit motor; ANO, řídicí desky potřebují 

odbornou údržbu, obraťte se na zástupce nebo 

distributory.

1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie v normálu.
2. Spojí se motor (převodovka) přímo s baterií a zrychlí?

NE, nabijte baterii; ANO, pokračujte k dalšímu bodu.
ANO, porucha desky plošných spojů pohonu, kontaktujte 
zástupce nebo prodejce.

1.Je zástrčka baterie uvolněná?
2.Je při nabíjení cítit mírné zahřívání 
nabíječky?

ANO, upevněte zástrčku baterie; NE, pokračujte k 
dalšímu bodu.
NE, možná je nabíječka poškozená. Vyměňte 
nabíječku

Za jízdy vozidlo 

nevydává žádný 

zvuk ani světlo.

1. Je akusticko-
optický přepínač 
v pořádku?

2. Zkontrolujte, zda 
je v pořádku 
vedení a zástrčky 
od baterie k 
vozidlu.

NE, vyjměte tlačítko; ANO, pokračujte 
k dalšímu bodu.

NE, zapojte zásuvný modul a připojte 
přerušené vedení.

Kola se nepohybují.

1. Otáčí se pohon?
2. Zkontrolujte 

převodovku, zda 
nejsou poškozeny 
převody na všech 
úrovních.

ANO, položte kola na zem; NE, 
pokračujte k dalšímu bodu.

ANO, vyměňte převodovku.

Vozidlo se po 

chvilce pohybu 

zastaví

1. Váží jezdec více než 
35 kg?
2. Jezdí v náročném 
terénu?
3. Zkontrolujte, zda se 
vodorovné kolo může 
samo otáčet?

ANO, normální reakce na přetížení; NE, 
pokračujte k dalšímu bodu.

ANO, je to normální. Vozidlo by mělo jezdit po 
silnici; NE, pokračujte k dalšímu bodu.

NE, sundejte kolo a odstraňte závadu.

Průvodce odstraňováním potíží N



Pokud nelze obtíže opravit výše uvedenými způsoby, obraťte se na prodejce nebo 
distributora.

 Obrázky použité v tomto návodu slouží k ilustraci způsobu ovládání a struktury 

výrobku. Pokud existuje malý rozdíl mezi fyzickým objektem a ilustracemi, má 

přednost fyzický objekt.

 Za účelem zlepšení kvality výrobku můžeme bez předchozího upozornění změnit 

část struktury a vzhledu výrobku. Prosíme o pochopení.

 Obal obsahuje důležité informace. Uchovejte ho prosím.

Vozidlo 

nereaguje na 

dálkové 

ovládání 

1. Spouští se 
funkce brzdy?

2. Je dálkové 
ovládání pod 
napětím?

3. Nejsou uvolněné 
vodiče přijímače?

Ano, Stisknutím brzdového tlačítka funkci brzdy 
uvolníte; Ne, je to normální.

Ano, zkuste znovu. Ne, zkontrolujte, jestli 
baterie není vybitá a je-li správně 
nainstalovaná.

Ano, odpojte vodiče a znovu je připojte; Ne, v 
pořádku.



NO:8

Varování, Upozornění O

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu, pevnou obuv), 

nepoužívejte v silničním provozu.

Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vhledem k její maximální 

rychlosti

Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se 

souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.

Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností , neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo 

pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob. 

Jestliže je konfigurace s dálkovým ovladačem potom:

Pro konfuguraci s dálkovým ovladačem: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci       

2,4 GHz.

Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: S 305 

(10536, 12533) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o 

shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz.

Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze. 

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. 

VOR/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného 

úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.




