
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V107 RC auto WLToys 104009 4WD 2,4GHZ 1:10 45KM/H  

Popis:

Technické parametry:

Materiál: plast + kov

Věk: 14+

Měřítko: 1:10

Pohon: 4WD

Rychlost: 45 km/h

Dosah: 100m

Vysílač: 2,4 GHz

Doba jízdy: cca 8 minut

Doba nabíjení: cca 3 hodiny

Napájení auta: 7,4V 1500mAh baterie

Napájení ovladače 4x AA baterie (není součástí balení)

Rozměry ovladače: 7 cm x 12,5 cm x 20 cm

Délka kabelu: 54 cm

Rozměry auta: 37 cm x 27 cm x 18,5 cm

průměr kola: 10,5 cm

Rozměry balení: 40cm x 29cm x 21cm                           

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím, vlhkému prostředí nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není pro děti do 14 let. Tento výrobek obsahuje malé částice, může dojít k 
udušení při hře dětí. Odstraňte všechen obal a díly, aby nedošlo k udušení dítěte.

Kontrolujte produkt, při nalezení nějakých změn, přestaňte produkt používat.

Je zakázáno samovolně produkt upravovat.

Ponechejte si návod pro další použití.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 

http://www.hadex.cz/
mailto:hadex@hadex.cz


Bezpečnost baterií:

1, Nabíjejte pouze nabíjecí baterie.

2, Během nabíjení je nutný stálý dozor dospělé osoby.

3, Před začátkem nabíjení se akumulátory musí vyjmout z hračky.

4, Nenabíjejte různé typy akumulátorů (nových a vybitých)

5, Pozor na správnou polaritu akumulátorů.

6, Vybité baterky vyjměte z přístroje.

7, Nezkratujte napájecí konektory.

Použití:

1, Otočením volantu doleva se kola otočí doleva. Čím větší je natočení volantu, tím větší je 
úhel natočení volantu.

Úhel natočení- úhel otočení

2, Otočení volantu doprava otočí kola doprava otočí kola doprava. Čím větší je úhel řízení, tím 
větší je úhel řízení.

Úhel natočení- úhel otočení

3, Zatáhněte za plynovou spoušť směrem k sobě a vůz se rozjede vpřed. Čím více stisknete 
spoušť, tím rychleji model jede. Stisknutím spouště směrem od sebe model zastavíte.

Pav vůz jede dopředu.

zde

4. Když se vozidlo zastaví, uvolněte spoušť a vraťte ji do přirozené polohy. Poté stiskněte 
spoušť směrem od sebe, abyste poslali vozidlo dozadu. Čím více stisknete spoušť, tím rychleji 
model jede.

Tlačit dozadu
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Nářadí potřebné k montáži:

imbusový klíč, řezačka papíru, malý šroubovák typu PH, štípací kleště, rychleschnoucí lepidlo,
velký šroubovák typu PH, nůžky, křížový klíč

Nabíjení akumulátoru:

1, Ujistěte se, že síťové napětí je shodné s napětím v nabíječce.

-Vložte akumulátory do nabíječky a poté nabíječku zapojte do sítě.

- Po cca 3 hodinách odpojte nabíječku ze sítě, akumulátory jsou již připravené k použití.

- Otevřete kryt na akumulátory.

- Připojte konektor s konektorem v automobilu a vsuňte do krytu.

-Zavřete kryt akumulátoru.

2, Baterie v ovladačí.

- Otevřete kryt na baterie v dolní čísti ovladače.

- Vložte 4 AA baterie shodně s označením polarity.

- Zavřete kryt.

Ovládání:

1,Zapněte vysílač (1) a ujistěte se, že kontrolka (2) svítí červeně. Poté zapněte model pomocí 
hlavního vypínače na něm.
2, položte model na rovný povrch a jemným stisknutím spouště (3) zkontrolujte, zda se model 
pohybuje dopředu a dozadu.
3. Otočte volantem (4) doprava nebo doleva, abyste se ujistili, že se kola modelu otáčejí 
doprava nebo doleva.
4. S modelem na rovném povrchu se postavte za něj, stiskněte spoušť (3) a ujistěte se, že 
model jede rovně. Pokud model nejede rovně, použijte nastavovací knoflík přední nápravy (5) 
pro nastavení polohy předních kol Otočte knoflíkem doleva, kola se otáčejí doprava. Otočte 
knoflíkem doprava, kolečka se otáčejí doprava.
5, Knoflík ovládání rychlosti (6) umožňuje nastavit maximální rychlost vozidla. Otočením 
knoflíku doleva snížíte rychlost modelu.
6, Pokud vše funguje správně, model je připraven k provozu

Ovládání:

(1) Přepínač
(2) Informační kontrolka
(3) Spoušť
(4) Volant
(5) Nastavení přední nápravy
(6) Regulace rychlosti
(7) Kryt baterie vysílače

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 

http://www.hadex.cz/
mailto:hadex@hadex.cz


Čas naučit se řídit! Pomocí sloupků (prodávají se samostatně), prázdných plechovek nebo 
podobných předmětů postavte dráhu pro modely na dálkové ovládání. Rychlá jízda na 
rovinkách a zpomalení v ostrých zatáčkách je základní dovedností při řízení modelů.

Odstraňování problémů:

Model nereaguje - Vysílač nebo přijímač jsou vypnutý - Zapněte vysílač i přijímač.

- Baterie jsou nesprávně vloženy do vysílače - Vložte baterie správně.

- Baterie modelu je vybitá - Nabijte baterii modelu.

Model nereaguje správně na signály z vysílače a dosah je příliš malý.

- Někdo jiný používá stejnou frekvenci jako vy - Změňte frekvenci vysílače, počkejte, dokud 
někdo jiný nedokončí jízdu, nebo se přesuňte na jiné místo.

- Napětí baterie vysílače nebo baterie přijímače je příliš nízké - Vyměňte baterie ve vysílači 
nebo nabijte baterii přijímače.

-Anténa vysílače není správně nasazena.- Ujistěte se, že anténa vysílače je zcela vysunutá.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

1, Vyjměte baterii z modelu, pokud jej nepoužíváte.
2, Důkladně očistěte model od všech druhů nečistot, písku, bláta atd.
3. Kovové části karoserie by měly být chráněny speciálními prostředky.
4, Model a baterii modelu skladujte odděleně.
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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