
                        
 

 
RC model auta Crawler Rock 

 

 

 

Obj. č.: 156 03 47 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup modelu RC modelu auta Crawler Rock. 
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! 
 
 

Účel použití 
 
Tento výrobek je určen výhradně k soukromému použití v oblasti sestavovaných modelů v rámci 
související provozní doby. Systém není vhodný ke komerčnímu použití.  
Výrobek představuje model auta s karoserií a podvozkem připraveným k jízdě. Model se ovládá 
dálkově pomocí přiloženého dálkového ovládání. Lze ho používat venku i uvnitř místností. Musíte však 
dávat pozor, aby zůstal suchý. 
 

 
Výrobek obsahuje malé části. Není vhodný pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení.  
 

Rozsah dodávky 
 
� RC model auta 
� Dálkové ovládání 
� Akumulátor modelu 
� Nabíječka 
� Návod k obsluze 
 
 

 
 

Akumulátory NiMH 
 

� Pohonný akumulátor může být pevně nainstalován v modelu a v takovém případě ho nelze 
vyměnit. 

� Akumulátor nikdy nepoškozujte. Nebezpečí exploze nebo požáru! 
� Nikdy nezkratujte kontakty akumulátoru a nevhazujte akumulátor nebo výrobek do ohně.  

Hrozí nebezpečí požáru a exploze. 
� Akumulátor pravidelně nabíjejte, i když nebudete výrobek používat.  

Vzhledem k použité technologii akumulátoru se před dobíjením nemusí úplně vybít. 
� Akumulátor nenechávejte během dobíjení nikdy bez dohledu.  
� Při nabíjení položte výrobek na nějaký povrch, který není citlivý na teplo.  

Je normální, že v průběhu nabíjení se vytváří určité teplo.  
 
� Před použitím použijte USB nabíječku a akumulátor plně nabijte. 
� USB adaptér připojte do USB portu na PC nebo do vhodné USB nabíječky. 
� Poprvé a podruhé nabíjejte NiMH akumulátor alespoň 8 hodin.  

Poté potrvá úplné nabití pro běžné použití cca 4 hodiny. 
� Akumulátor nepřebíjejte. 
 

Bezpečnost při práci s akumulátorem a bateriemi 
 

� Při nabíjení se vyžaduje dohled dospělé osoby. 
� Před nabíjením nejprve vyjměte akumulátor s modelu. 
� Použitý akumulátor, resp. baterie ve vysílači vždy včas vyjměte. 
� Před vložením pohonného akumulátoru do modelu musí být přepínač ON/OFF  

ve vypnuté poloze (OFF). 
� Při vkládání baterií do dálkového ovladače, resp. akumulátoru do modelu věnujte pozornost 

označení polarity, které najdete v příslušných schránkách. 
� Nikdy nenabíjejte běžné jednorázové baterie. 
� Kontakty baterií nikdy nezkratujte. 
� Pokud nebudete vysílač nebo model delší dobu používat, vyjměte z vysílače baterie a pohonný 

akumulátor z modelu, aby se zabránilo jejich vytečení. 
� Nemíchejte dohromady staré a nové baterie a baterie od různých výrobců. 
� Používejte jen doporučovaný typ baterií nebo jejich ekvivalent. 
� Baterie pravidelně kontrolujte, aby se předešlo jejich vytečení. 
 

Dálkový ovladač a trimování 
 

 
 
1. LED kontrolka 4. Jízda dopředu a dozadu 
2. Zap. / Vyp. (ON/OFF) 5. Jemné doladění řízení 
3. Otáčení doleva a doprava 6. Zap. / Vyp. 
 

 
 
 
 



Vložení pohonného akumulátoru (akupacku) 
 

1. Křížovým šroubovákem otevřete schránku akumulátoru na spodní straně modelu. 
2. Poté vložte do schránky akumulátor, připojte ho a schránku zavřete. 
3. Šroub v krytu schránky utáhněte křížovým šroubovákem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akumulátor v modelu se musí nabíjet přiloženou USB nabíječkou.  
Dejte pozor, abyste nabíječku připojovali k zdroji, jehož parametry vyhovují nabíječce.   
 

Základní operace 
 

1. Nejprve přepínačem ON/OFF v spodní části modelu zapněte auto.  
Poté zapněte dálkový ovladač a cca 5 sekund ho nechte nasměrovaný na model,  
aby se s autem spároval. 

2. Na dálkovém ovladači je ovládání plynu (spoušť) a řídící kolečko směru jízdy.  
Zatažením spouště jede auto dopředu a zatlačením spouště od sebe jede dozadu. 

3. Otáčením kolečka řízení doleva a doprava se řídí směr jízdy. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Péče a údržba 
 

� Před uskladněním modelu vyjměte baterie z dálkového ovladače a akumulátor z modelu. 
� Nevystavujte auto delší dobu vysokým teplotám, přímému slunečnímu světlu nebo vysoké 

vlhkosti. 
� Nedovolte, aby se model dostal do kontaktu s vodou, protože by mohlo dojít k poškození 

elektroniky. 
 
Zachovávejte opatrnost 
 
� Když se auto pohybuje, nedotýkejte se rukou jeho kol, aby se nepoškodilo. 

 
 
Nejezděte s modelem na silnicích nebo na jiných nebezpečných místech, aby nedošlo k nehodě. 
 
 

  
Ovládání plynu Kolečko řízení 

 
 
Nejezděte s autem v loužích, v blátu nebo v písku. 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 

Přenosová frekvence: 2402 – 2480 MHz 
Dosah přenosu: 50 m 
Přenosový výstup: <20 dBm 
 

Záruka 
 

Na RC model auta Crawler Rock poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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