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Odredba za električne in elektronske odpadke: Vse iztrošene baterije je potrebno 
odstraniti. Napajalne kable je potrebno ločiti posamezno. Odvrzite samo popolnoma 
izpraznjene baterije. Pokrijte izpostavljen terminal z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik. 
Odložite vse izpraznjene baterije in električne naprave na komunalne zbirne centre za 
odslužene električne naprave. Odstranite preostale dele naprave v gospodinjske odpadke.    

 
Pozor: Nevarnost segrevanja in nevarnost vrtečih se delov med delovanjem. Potreben je 
nadzor staršev. 

 
Revell Gmbh izjavlja, da je ta izdelek v skladu z veljavnimi standardi in direktivami. Izjavo o 
skladnosti najdete na www.revell-control.de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revell-control.de/


 3 

1. Vsebina paketa 
 

• Vozilo 

 
 
 
 
 

• Daljinski upravljalnik 

 
 

• Navodila za uporabo 
 
2. Pomembne značilnosti  
 
RC-Monster Truck 
 

• Model avtomobila z MHz daljinskim upravljalnikom 
• Zelo avtentična oblika 
• Popolnoma delujoč 
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3. Varnostna navodila 

 
• Pred prvo uporabo se prepričajte, da ste prebrali in razumeli celotna navodila. 
• Prosimo obdržite navodila in embalažo, saj vsebujejo pomembna navodila. 
• Uporabnik mora uporabljati to napravo v skladu z navodili za uporabo. 
• Ta model je primeren za uporabnike, ki so starejši od 8 let. Pri uporabi je potreben 

nadzor staršev. 
• Opozorilo! Naprava ni primerna za otroke mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. 

Nevarnost zadušitve! 
• Ta naprava je primerna za notranjo in zunanjo suho uporabo. 
• Med delovanjem držite svoje roke, obraz in ohlapna oblačila stran od naprave. 
• Izklopite daljinski upravljalnik in model avtomobila, kadar nista v uporabi. 
• Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in modela avtomobila, kadar nista v 

uporabi. 
• Vedno imetje vidni stik z avtomobilom, saj s tem preprečite izgubo nadzora. 

Nepremišljena in brezbrižna uporaba lahko povzroči znatno škodo. 
• Ne uporabljajte avtomobila blizu ljudi, živali, cest ali vodnih teles. 
• Ta model avtomobila ni primeren za ljudi s fizičnimi in mentalnimi omejitvami. 

Priporočamo, da ljudje, ki se ne spoznajo na daljinski upravljalnik modela avtomobila, 
naj le-tega uporabljajo pod nadzorom nekoga, ki ima izkušnje. 

• Modela nikoli ne uporabljajte, če ste po vplivom drog ali alkohola. 
• To vozilo ne uporabljajte na javnih cestah! 
• Na splošno morate zagotoviti, da model avtomobila ne poškoduje nikogar, v primeru 

možnih okvar ali napak. 
• Ta model avtomobila je mogoče popraviti ali spremeniti z originalnimi rezervnimi deli 

podjetja Revell Control. Drugače se lahko vozilo poškoduje ali predstavlja nevarnost. 
Da preprečite tveganja, vedno upravljajte ta model avtomobila, s položaja ki po 
potrebi zagotavlja enostavno pot umika. 

 
4. Varnostna navodila za daljinski upravljalnik  
 

• Akumulatorske baterije je potrebno odstraniti z daljinskega upravljalnika ali modela 
avtomobila zaradi polnjenja. 

• Baterije, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, se ne smejo polniti. 
• Akumulatorske baterije se polnijo samo pod nadzorom odraslih. 
• Izogibajte se souporabi različnih tipov baterij, kot tudi souporabi novih in rabljenih 

baterij. 
• Uporabite samo priporočene baterije ali baterije istega tipa. 
• Za daljinski upravljalnik priporočamo uporabo novih alkalnih manganovih baterij. 

Baterije za enkratno uporabo v tem daljinskem upravljalniku in drugih električnih 
napravah v vašem domu, lahko zamenjate z okolju prijaznimi akumulatorskimi 
baterijami za ponovno polnjenje. 

• Baterije vstavite skladno s pravilno polarnostjo (+ in -). 
• Iztrošene baterije odstranite iz daljinskega upravljalnika. 
• Med terminali povezav naj ne pride do kratkega stika. 
• Prosimo, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga ne uporabljate dlje 

časa. 
• Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in modela avtomobila, če ju ne 

uporabljate dlje časa. 
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5. Vzdrževanje in nega  
 

• Za brisanje avtomobila uporabite čisto in vlažno krpo. 
• Zaščitite model avtomobila in baterije pred direktno sončno svetlobo in/ali direktno 

toploto. 
• Pazite, da daljinski upravljalnik ne pride v stik z vodo, ker lahko pride do poškodbe 

elektronike. 
• Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in razlik v barvi. 

 
6. Baterije potrebne za daljinski upravljalnik 
Napajanje:  
Baterije: DC 3 V; 
2 x 1,5 V AA baterije (niso priložene) 

 
7. Baterije potrebne za vozilo 
Napajanje:   
Baterije: DC 6 V; 
4 x 1,5 V AA baterije (niso priložene) 

 
8. Vozilo 
 

 
1A Pogonska os 
1B Antena pod karoserijo 
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1C Varnostni vzvod 
1D Stikalo za vklop/izklop 
1E Usmerjanje pri vožnji naprej  
1F Prostor za baterijo 
1G Varnostni vijak prostora za baterijo 
 
9. Daljinski upravljalnik  
 

 
2A Usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost 
2B LED lučka za elektriko 
2C Antena 
2D Krmilni vzvod 
2E Prostor za baterijo 
2F Varnostni vzvod 
2G Varnostni vijak prostora za baterijo 
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10. Vstavljanje baterij 
 
Daljinski upravljalnik 
3A Odvijte varnostni vijak in odstranite pokrov. 
3B Vstavite 2 AA bateriji 1,5 V in pazite, da nastavite pravilno polarnost, kot je prikazana v 
prostoru za baterijo. 
3C Zaprite pokrov in privijte varnostni vijak. 

 
Model avtomobila 
3D Odvijte varnostni vijak in odstranite pokrov. 
3E Vstavite 4 AA bateriji 1,5 V in pazite, da nastavite pravilno polarnost, kot je prikazana v 
prostoru za baterijo. 
3F Zaprite pokrov in privijte varnostni vijak. 
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11. Priprava na vklop 
 
Daljinski upravljalnik se vklopi samodejno, ko se aktivira igralna palica. Za vklop modela 
avtomobila nastavite stikalo (1D) na spodnji strani vozila na ON (4A). Stikalo ON/OFF (za 
vklop/izklop) (1D) na modelu avtomobila mora biti nastavljeno na OFF (izklop) po uporabi. 
Drugače se lahko ukaz za pogon pomota vklopi, kar povzroči, da se vozilo odpelje brez 
nadzora, kar lahko vodi v precejšnjo škodo.  

 
12. Prilagajanje krmilnega usmerjevalnika 
 
Pravilen usmerjevalnik je osnovna zahteva za vožnjo brez napak. Prilagajanje 
usmerjevalnika ni zahtevno, ampak zahteva nekaj potrpljenja in občutka. Prosimo, natančno 
sledite naslednjim navodilom:  
Če vozilo potegne v levo ali desno med vožnjo brez krmiljenje ... 
Uporabite usmerjanje pri vožnji naprej (1E), da popravite uskladitev koles z vrtenjem v 
nasprotni smeri. Uskladitev koles se nahaja na dnu vozila (cf. 5).  

 
 
 
13. Nadzor vozila 
 
6A Če želite, da vozilo pelje naravnost, pritisnite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za 
naravnost (2A) na levi strani daljinskega upravljalnika.  
6B Če želite, da vozilo pelje vzvratno, pritisnite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za 
naravnost (2A) na levi strani daljinskega upravljalnika. 
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6C Za vožnjo po levi krivulji, pritisnite desno krmilno ročico (2D) na daljinskem upravljalniku 
na levi. 
6D Za vožnjo po desni krivulji, pritisnite desno krmilno ročico (2D) na daljinskem upravljalniku 
na levi. 

 

 
 
14. Navodila za varno vožnjo 
 
Splošni nasveti za vožnjo 

• Vedno spremljajte vozilo, ne glejte daljinskega upravljalnika! 
• Pri prvih poskusih vožnje, obstaja splošna težnja k pretiranim premikom nadzora. 

Prepričajte se, da imate dovolj prostora. 
Po trku vedno takoj sprostite usmerjevalnik za vzvratno vožnjo in za naravnost, da bi 
preprečili škodo na elektroniki. 
 
Primerno okolje za vožnjo 
Lokacija kjer vozite vozilo mora izpolnjevati naslednje kriterije: 

1. Mora biti okolje kjer je veliko odprtega prosta, brez motečih ovir. 
2. Kadar zaženete vozilo, se popolnoma se prepričajte, da ni v bližini ljudi ali živali. 
3. Vedno glejte premikajoče se vozilo, tako da ne zapelje v upravljalca ali druge ljudi oz. 

živali in jih poškoduje. 
 
15. Reševanje težav 
 
Težava:  Vozilo se ne premika. 
Vzrok: • Baterije so prešibke in/ali izčrpane. 
Rešitev: • Baterije morda niso bile vstavljene pravilno. Prosimo, preglejte polarnost.  

• Prosimo, zamenjajte baterije. 
Težava: Daljinski upravljalnik ne deluje. 
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Vzrok: • Baterije niso vstavljene pravilno. 
• Baterije nimajo dovolj energije.  

Rešitev: • Preverite, če so baterije vstavljene pravilno. 
•  Prosimo, zamenjajte baterije. 

Težava: Vozila ne moremo upravljati z daljinskim upravljalnikom. 
Vzrok: • Baterije so izčrpane. 

• Povezava med daljinskim upravljalnikom in vozilom je prekinjena. 
Rešitev: • Vstavite nove baterije. 

• Ko je model avtomobila več kot 10 metrov stran, se premaknite bližje k 
modelu.  

 
Dodatne nasvete in zvijače najdete na spletni strani www.revell-control.de.  
 
Opombe za vzdrževanje 
Obiščite spletno stran www.revell-control.de za naročanje rezervnih delov ter nasvetov in 
informacij in drugih pomembnih informacij  o Revell Control izdelkih.  

 
 
© 2016 Revell GmbH   
Henschelstr. 20-30, D-32257  
Bünde, hčerinska družba podjetja Hobbico, 
Inc. REVELL JE REGISTRIRANA BLAGOVNA ZNAMKA Revell GmbH, NEMČIJA  
Made in China 
 
 
 
 

http://www.revell-control.de/
http://www.revell-control.de/
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Revell Control 24493 Atacama 1:20 RC 
električni model avtomobila Monstertruck pogon na 
zadnja kolesa 
Kat. št.: 146 18 85 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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