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BRC 14.6xx, BRC 18.6xx

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v  tomto návode a  na obale a  ponechajte si ich na budúce použitie. 
Vyhradzujeme si právo na zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách bez predchádzajúceho upozornenia. Čeština je 
pôvodná verzia.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
• Minimálny vek použitia: od 6 rokov
• Funkcia: diaľkovo ovládaný model
• Napájanie:
 • Výrobok
  • BRC 14.6xx 5 ks batérie typu AA – nie sú súčasťou dodávky
  • BRC 18.6xx 4 ks batérie typu AA – nie sú súčasťou dodávky
 • Diaľkový ovládač – 3 ks batérie typ AA – nie sú súčasťou dodávky
• Čas prevádzky: cca 20 minút (nové, plne nabité batérie)
• Frekvencia diaľkového ovládania: 2,4 GHz
• Max. dosah 50 m.
• Súčasti balenia pozrite v schéme.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt batérie a odstráňte ho. Batériu vložte so správnou polaritou +/−. Kryt potom vráťte na pôvodné 
miesto a opäť ho skrutkou zaistite.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA
Výrobok skladujte v čistom stave na suchom a tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlpov. Na čistenie nepoužívajte 
agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.

UPOZORNENIE – VÝROBOK
• Zostavenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať dospelá osoba!
• Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí výrobku. Nebezpečenstvo úrazu!
• Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa. Pri fóliových súčastiach obalu hrozí 

udusenie!
• Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa bez 

dozoru.
• Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, ako je oheň, slnečné žiarenie a pod., mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku či explózii 

batérií.
• Výrobok nijako neupravujte, nezasahujte do jeho konštrukcie či zapojenia. Hrozí strata funkcie, úrazy či škody na majetku.
• Voda sa nesmie dostať k vnútorným častiam výrobku.

UPOZORNENIE – RC
• Prostredie: vyberte bezpečné miesto, s dostatočným priestorom bez bariér, zvierat a ľudí. Nenarážajte do iných predmetov.
• Nepúšťajte výrobok na väčšiu vzdialenosť než 15 m, inak ho nebude možné ovládať.
• Nepoužívajte za nepriaznivého počasia (vietor, dážď). Ovplyvnilo by to ovládanie modelu a  mohlo viesť k  strate kontroly 

a úrazom či iným škodám.
• Hneď ako sa model začne pohybovať pomalšie, je čas nabiť batérie, alebo inštalovať nové.
• Rádiové rušenie môže spôsobiť divné správanie výrobku. Iný model riadený na rovnakej frekvencii môže rušiť ovládanie vášho 

výrobku.
• Osobné vysielačky, mobilné telefóny, dvojcestné vysielačky a iné vysielacie zariadenia, a tiež vedenia vysokého napätia môžu 

spôsobiť rádiové rušenie.
• V prípade úniku elektrolytu a zásahu očí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
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BATÉRIE – BEZPEČNÁ PREVÁDZKA
• Používajte iba typy batérií odporúčané výrobcom.
• Batérie, ktoré sú určené na výmenu, odporúčame nahradzovať alkalickými.
• Manipulovať s batériami vrátane nabíjania môže iba dospelá osoba.
• Nevystavujte batérie ohňu, priamemu slnku, alebo iným zdrojom tepla.
• Batérie určené na nabíjanie vyberte pred nabíjaním z výrobku.
• Nabíjacie batérie sa pred hraním musia nabiť. Odpojte až po úplnom nabití. Pozor, po nabíjaní môže byť povrch horúci.
• Dodržujte napätie špecifi cky uvedené na výrobku alebo na obale.
• Nekombinujte nabíjacie a bežné batérie. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
• Dbajte na správne uloženie batérií vo výrobku a dodržujte správnu polaritu.
• Vybité batérie sa musia z výrobku ihneď odstrániť. Nemiešajte dohromady nové a použité batérie.
• Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte všetky batérie.
• Zákaz skratovania napájacích svoriek.
• Porušená alebo netesná batéria sa musí ihneď vymeniť.
• Použité batérie nevhadzujte do ohňa ani neotvárajte ich kryt!
• V prípade úniku elektrolytu a zásahu čí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
Elektrozariadenia, akumulátory ani použité batérie sa po skončení životnosti nesmú odstraňovať ako netriedený 
komunálny odpad.
Použité výrobky, prosím, odložte na príslušných zberných miestach v súlade s miestnou obecnou vyhláškou. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Výrobok spĺňa požiadavky EÚ

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BRC 14.6xx, BRC 18.6xx je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.buddytoys.cz

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
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