
 
 
 
UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ HRAČKA 
Nedoporučuje se pro děti mladší 6 let. Stejně jako u všech elektrických výrobků je při manipulaci a 
používání nutné dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
Vstup: 230 V AC 50 Hz 
Výstup: 12 V  1000 mA 
 
Varování! Tento výrobek obsahuje malý(é) magnet(y). 
V případě spolknutí se tyto magnety mohou spojovat napříč střevy a způsobit vážnou infekci a smrt. 
Dojde-li ke spolknutí nebo vdechnutí magnetu(ů), ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
VAROVÁNÍ! Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let, protože hrozí nebezpečí spolknutí malých 
částí. Nebezpečí udušení! 
Obal je nutné uchovat, protože obsahuje důležité informace. Uchovejte jej pro budoucí použití. 
Vyhrazujeme si právo vylepšit a změnit specifikace a barvy bez předchozího upozornění. 
VAROVÁNÍ! Vodič antény se nesmí zasouvat do zásuvky. 
Výrobek LED třídy 1 
 
Obsah: 
Elektrické autíčko: x 2  Dráha: 1 sada (viz OBR. 3) 
Transformátor: x 1 (viz OBR. 3)  Ovladač rychlosti: x 2 (viz OBR. 3) 
 
Požadavek na baterie: 
4 x baterie 1,5 V „AAA“ LR03/R03 
 
Jak používat: 
1. Přepněte hlavní vypínač na ovladači do polohy „OFF“ (Vypnuto). (viz OBR. 2) 
2. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na krytu baterie a otevřete kryt baterie. (Šroubovák není 

součástí dodávky). (viz OBR. 1) 
3. Vložte 2 nové 1,5V baterie typu „AAA“ LR03/R03 se správnou polaritou (+/-), jak je vyznačeno 

uvnitř prostoru pro baterie. 
4. Nainstalujte kryt baterie a potom utáhněte šroub na krytu baterie. 
5. Vložte vodič antény do trubice antény. Poté ohněte odkrytý vodič a připevněte kryt na horní 

konec trubice. (viz OBR. 2) 
6. Sestavte dráhu. (viz OBR. 4 / OBR. 5 / OBR. 6 / OBR. 7) 
7.  Připevněte na dráhu plot. (viz OBR. 8) 
8. Připojte transformátor. (viz OBR. 9) 
9. Zapojte transformátor do standardní elektrické zásuvky (za asistence dospělé osoby). Přepněte 

hlavní vypínač do polohy „ON“ (Zapnuto). Rozsvítí se kontrolka LED. (viz OBR. 6) 
10. Na OBR. 6 najdete zobrazení směru autíček při jejich umístění na dráhu. 
11. Když umístíte autíčko na dráhu, ujistěte se, že jeho vodicí kýl se nachází uvnitř drážky dráhy a 

že dvojitý kluzný kontakt je ve styku s dráhou pro přenos proudu. (viz OBR. 10) 
12. Zapněte ovladač. Pomocí ovladače rychlosti spusťte autíčko a regulujte rychlost. (viz OBR. 11) 
13. Pro jednoho nebo dva hráče. 
14. Pokud se autíčko zastaví nebo nezatáčí během jízdy na trati hladce, vyčistěte konce 

kontaktních kartáčků a nastavte jejich polohu. Nedojde-li ke zlepšení, proveďte výměnu za nový 
pár kontaktních kartáčků. (viz OBR. 12) 

 
Použití baterií: 
1. Doporučuje se používat alkalické baterie. 
2. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu k doporučeným. 
3. Nemíchejte alkalické, standardní nebo dobíjecí baterie. 
4. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. 
5. Baterie, které nejsou dobíjecí, nelze nabíjet. 
6. Dobíjecí baterie je nutné nabíjet pouze pod dohledem dospělého. 
7. Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením vyjmout z výrobku. 
8. Ujistěte se, že baterie vkládáte se správnou polaritou, a vždy postupujte podle pokynů výrobce 

baterií. 
9. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj veškeré baterie. 
10. Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout. 
11. Napájecí svorky se nesmějí zkratovat. 
12. Baterie zlikvidujte správným způsobem. Nevhazujte baterie do ohně – mohlo by dojít k jejich 

výbuchu nebo úniku s následným zraněním nebo škodou na majetku. 
13. Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba. 
  
Pozor: 
1. Pravidelně kontrolujte transformátor, dráhu, autíčka a součásti autodráhy, zda nejsou 

poškozeny. Vadné součásti je třeba opravit nebo vyměnit. 
2. Měl by se používat pouze doporučený transformátor. 
3. Hračka se smí používat pouze s transformátorem určeným pro hračky. 
4. V případě poškození transformátoru se jej nepokoušejte dále používat. 
5. Neotevírejte transformátor ani ovladače rychlosti. 
6. Když autodráhu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. 
7. Transformátor není hračka. 
8. Tato sada je určena pouze pro použití vevnitř. 
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9. Chraňte veškeré elektrické přípojky před tekutinami. 
10. Neponechávejte blízko dráhy kovové předměty, protože by mohly způsobit zkrat. 
11. Autíčka, která se pohybují vysokou rychlostí, mohou vyletět z dráhy, proto neumisťujte autodráhu v blízkosti křehkých předmětů, aby nedošlo k jejich poškození. 
12. Nedoporučuje se sestavovat autodráhu na koberci. 
13. Před čištěním nebo údržbou autodráhy vždy odpojte elektrickou zástrčku. 
14. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani vodu. 
15.  Když autodráhu nepoužíváte, doporučuje se uložit ji v původním obalu. 
16. Neblokujte ani nedržte autíčka při zapnutém motoru. Mohlo by to způsobit přehřátí a poruchu motoru. 
17. Příliš rychlá jízda může způsobit vyjetí autíčka mimo dráhu. Nejedná se o poruchu autíčka, ale o reakci na jízdu velmi vysokou rychlostí. Z tohoto důvodu je velmi důležité před zatáčkami zpomalovat. 
18. Nepoužívejte autodráhu v úrovni obličeje nebo očí – hrozí zranění způsobené vyjetím autíčka mimo dráhu. 
19. OBR. 12 znázorňuje výměnu kovových kontaktů. 
20. Zapojení transformátoru do standardní elektrické zásuvky smí provádět pouze dospělá osoba. 
21. OBR. 10 znázorňuje výměnu vodicího kýlu. 
22. V případě zkratu začne blikat kontrolka LED na přípojné dráze. V takovém případě se napájecí zdroj dráhy odpojí, aby nedošlo k následnému poškození. 
23. Neodstraňujte z výrobku magnety. Spolknutí nebo vdechnutí magnetu by mohlo způsobit zranění. 
24. Pokud výrobek není v provozu, odpojte transformátor z elektrické zásuvky. Odpojení smí provést pouze dospělá osoba. 
 

 

 

 
 
Poznámky týkající se životního prostředí: 
 Na konci životnosti nevyhazujte celý výrobek do domácího odpadu. 
 Můžete jej vrátit na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. 
 Je to srozumitelně vyjádřeno symbolem na výrobku, návodu k použití, nálepce nebo na obalu. 
 
 
 Materiály je třeba recyklovat podle příslušných označení. 
 Recyklace starých zařízení nebo jiné opakované použití materiálů obsažených ve výrobku představuje významný příspěvek k ochraně životního prostředí. 

Informujte se v místě svého bydliště ohledně správného sběrného místa. 
Tento list a adresu uschovejte pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace. 
 
Likvidace baterií 
Baterie by neměly být likvidovány v rámci domovního odpadu. Jako spotřebitel máte právní povinnost vrátit baterie obsahující škodlivé látky a všechny další použité baterie. Staré baterie 
můžete odevzdat na veřejných sběrných místech ve vaší oblasti nebo na kterémkoli prodejním místě baterií. 
 
 Na bateriích obsahujících škodlivé látky najdete spolu s přeškrtnutým odpadním košem tyto chemické zkratky: 
 
 Pb = baterie obsahuje olovo 
 Cd = baterie obsahuje kadmium 
 Hg = baterie obsahuje rtuť 
 
Prohlášení CE 
Společnost MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. 
 
Frekvence: 27 MHz 
Frekvenční pásmo vysílání: 26,957–27,283 MHz 
Maximální povolený přenosový výkon: 0,0002 mW 
 
Do prohlášení o shodě lze nahlédnout na adrese: 
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, Francie. 
 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity 
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