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R/C auto Mercedes-Benz Actros 
+ auto AMG GT 

(1:24)

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání. 
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám 
pomůžeme.

ConQuest entertainment

OBSAH BALENÍ
1x auto tahač
1x auto osobní
1x vysílačka

BATERiE
Tahač:	 	 5x AA – nejsou součástí balení
Auto:  3x AA –  nejsou součástí balení
Vysílačka:	 2x AA – nejsou součástí balení

VAROVÁNÍ:
Obsahuje malé části – Nebezpečí pOlkNutí 
Není určeno pro děti do 3 let. 

po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

NÁVOD

tímto, společnost Rastar Group prohlašuje, že rádiová zařízení 
položka 74920, je v souladu se směrnicí 2014/53 / eu.
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iNSTALACE BATERiE A NASTAVENÍ AuTA

• Spárujte auto a vysílačku pokaždé, když půjdete jezdit.
▪ Vložte 2x AA baterie do vysílačky (obrázek 3) a zavřete kryt na baterie. 

pak vložte 5xAA baterie do tahače (Obrázek 1) a 3x AA baterie do auta 
Mercedes AMG Gt. ujistěte se, že jsou baterie nabité a vloženy správnou 
polaritou.

▪ zapněte vysílačku (ON), která začne blikat. zapněte obě auta (ON) a 
začnou také blikat. Je to důkaz toho, že auta a vysílačka párují. Jakmile 
světla přestanou blikat, je to signál, že auta a vysílačka jsou spárované 
a můžete začít jezdit (obrázek 4). V případě, že světlo stále pomalu bliká 
(po dobu přibližně 30 vteřin), tak nedošlo ke spárování a je potřeba vše 
opakovat.

• Jestliže světlo na vysílačce potemní, jsou slabé baterie a je potřeba je 
vyměnit nebo nabít. 

• Jestliže auto zpomaluje, jsou slabé baterie a je potřeba je vyměnit nebo 
nabít.

vypnutí vypnutí
zapnutí zapnutí

baterie baterie

baterie

nastavení 
směru

nastavení 
směru

zapnutí vysílačka přestává 
blikat, auta jsou 

spárována

indikátor světla
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• V případě, že auto nejezdí rovně, použijte nastavení směru u obou aut, 
které se nachází dole (Obrázek 2).

• při jízdě více aut najednou, se nebudou navzájem rušit, protože jezdí na 
frekvenci 2.4 GHz, ale je potřeba dodržet vždy postup spárování jednoho 
auta po druhém. 

• Vždy, když přestane jezdit, vypněte auto i vysílačku (pozice OFF).

• když auto stojí, zmáčkněte na vysílačce tlačítko tRANSFORM a z auta se 
stane robot, za doprovodu hudby a zvuků: RS Man, deformation! RS Man, 
counter attack the future!

VLASTNOSTi A fuNkCE
Výrobek používá frekvenci 2.4GHz, která umožňuje jízdu více aut s více uživateli.

Možnosti nastavení

příVěS – plOšiNA NAHORu
AutO – zRyCHleNí

DOpřeDu/DOzADu

a) RežiM příVěS b) RežiM  AutO

d) DeMO příVěS c) RežiM HiGHwAy

VleVO/VpRAVO

příVěS – plOšiNA DOlu
AutO - zpOMAleNí

Funkce	Tahače:
Jízda dopředu, dozadu, vlevo, 
vpravo, funkční světla a hudba, demo, 
posunování plošina nahoru/dolu
Vlastnosti	Tahače:
Autentické auto s nezávislým 
systémem odpružení

Funkce	auta:
Jízda dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, 
zrychlení, zpomalení
Vlastnosti auta:
Autentické auto s nezávislým 
systémem odpružení



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


