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Návod k obsluze  

Tento návod by měl být přečten s dohledem dospělé osoby 
Model je určen pro uživatele starší 8 let 

 
Úvod 
Děkujeme Vám, že jste si koupili digitální autodráhu SCX 
Digital System.  
 
Vítáme Vás v nové digitální éře závodů. 
Pouze digitální technologie Vám umožní využívat skvělé 
vlastnosti jako: 

- Jízdu až 6 aut na dvouproudé dráze 
- Předjíždění protivníků a změnu jízdního pruhu 
- Aktuální online informace o vývoji závodu, o 

aktuálním pořadí, o počtu odjetých kol a dalších 
parametrech. 

- Technologie rozvodu elektrické energie Power 
Line zajišťuje dostatečnou energii pro Vaše auta, 
bez závislosti na počtu aut, či připojeného 
doplňkového zařízení. 

 
Důležité upozornění: Vámi zakoupený dráhový set nemusí 
obsahovat veškeré doplňky popisované v tomto n
 

ávodu. 

oznámka: Aby Váš set pracoval správně, P
elektronický transformátor pro napájení 
systému musí být označen logem a 
textem „This transformer should be us th 
Digital System“. 
 

ed wi

ůležité upozornění: Pokud připojujete, nebo odpojujete 

ůležité upozornění: Autodráhy nejsou určeny pro 

setech

ištění trati 
vých kontaktů SCX digitálního systému je 

emontáž a uložení  
rať rozebrat, doporučujeme jednotlivé 

díly uložit v originální krabici a skladovat na suchém místě 

D
jakékoliv doplňkové zařízení vždy nejdříve odpojte všechny 
napájecí transformátory. 
 
D
komerční provozování. 
 
 
1. Spojení traťových dílů 
Aby digitální systém 
pracoval správně je 
potřeba, aby byly 
jednotlivé traťové díly 
správně propojeny. 
 
 
 
2. Krajnice a ochranné bariéry 
Poznámka: 
v některých 
nejsou krajnice a 
ochranné bariéry 
obsahem balení) 
 

 

 
 
 
Č
Povrch traťo
z výroby impregnován speciálním ochranným olejem. Tento 
olej je potřeba z trati setřít čistým hadříkem, lehce 
napuštěným lihem (nikdy nepoužívejte pro čištění trati vodu, 
nebo olej). Je opravdu velmi důležité, aby traťové díly byly 
čisté. Doporučujeme použít Speciální čistící přípravek 
dodávaný pod objednacím číslem  ŚCX88580. 
 
D
Pokud se rozhodnete t

v dostatečné vzdálenosti od případných zdrojů vysoké 
teploty. 
 
3. Připojení 

 
 
Důležité upozornění: Pit Box musí být vždy připojen
 připojovací rovince, která má dvě startovní pozice

í transformátor, LED diody 
vladačů budou blikat. Pokud připojíte ovladač, dioda 

dioda: LED dioda (po připojení napájení 
vítí červeně) signalizuje stav napájení. Pokud začne 

 vybaven potřebným napájecím 
ansformátorem. Pokud potřebujete další napájecí 

rogramování auta 

če (z leva do prava) samolepky 

Druhý ovladač bude řídit auto s číslem 2. 

 
 k

označené jako 1 a 2. Tato připojovací rovinka je unikátně 
přizpůsobena Pit Boxu a není možné ji zaměnit s jiným 
dílem. Pokud nepřipojíte Pit Box k této unikátní rovince, 
nebude systém fungovat. 
 
Pokud připojíte napájec
o
připojeného ovladače bude trvale svítit. Napájecí 
transformátor můžete připojit do kteréhokoliv ze tří 
možných připojovacích konektorů umístěných zboku řídící 
jednotky. 
 
Kontrolní LED 
s
dioda pomalu nebo rychle blikat je potřeba přidat další 
napájecí transformátor. 
 
Vámi zakoupený set je
tr
transformátor, je potřeba jej zakoupit. Objednací číslo 
SCXD20070. 
 
 
P
Před programováním: 
Umístěte na auta a ovlada
s čísly. 

1. První ovladač bude řídit auto s číslem 1. 
2. 
3. Třetí ovladač bude řídit  auto s číslem 3. 



Toto ořadí při 

ro správné naprogramování auta postupujte vždy podle 

 být na dráze pouze jedno auto. 

. Zmáčkněte a držte červené tlačítko, dokud

. Zmáčkněte tlačítko přejíždění mezi pruhy. 

. Světla auta se automaticky rozsvítí, tím 

okud změníte pozici připojeného ovladač

acího panelu je 

oty. (Mód je zvolen z výroby)  

okud chcete zvolit mód Junior: 
mte si, 

. Zmáčkněte žluté tlačítko na řídící jednotce 

. Zmáčkněte tlačítko pro přejíždění mezi pruhy.

. Pro návrat do módu jízdy Expert postup

okud chcete nastavit Junior mód pro více aut, je potřeba 

e 

měna jízdního pruhu 
á velmi jednoduchým 

 označení Vám umožní snadnou orientaci o p
závodech. Součástí setu je sada samolepek s čísly. 
 
P
následujících pokynů. Začněte vždy programovat auta na 
základní řídící jednotce. 
1. Při programování musí
2. Vyberte ovladač, kterým budete auto řídit. 
3. Auto dejte na dráhu. Pozor: na dráze 
musí být v době programování pouze 
jedno auto. Pokud bude při programování 
na dráze více aut, budou všechna 
naprogramována pro vybraný ovladač. 
 
4  
nezačne svítit červená dioda. 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
je indikováno programování auta. Poté 
auto dejte pryč z dráhy. Tak je informace 
uložena do paměti. Auto je připraveno 
k závodu. 
 
P e, auto bude vždy 
ovládáno původním místem řídícího panelu.  
Je velmi důležité označit, pro jaké číslo ovlád
auto naprogramováno (spárováno). Auto je spárováno 
k řídícímu ovládacímu panelu, ne k ovladači. 
 
 
Nastavení rychlosti 
Ovládací módy rychlosti: 
1. Expert: Pro zkušené pil
2. Junior: Pro nováčky 
 
P
1. Vložte auto na dráhu. Uvědo
že je potřeba, aby auto bylo nejdříve 
naprogramováno. 
 
 
2
po dobu cca 4 sekund, dokud se nerozsvítí 
červená signalizační LED dioda. 
 
 
3  
Zelená LED dioda signalizující připojení řídícího 
ovladače změní barvu na žlutou. Vaše auto 
pojede sníženou rychlostí v režimu Junior. 
 
4 ujte podle 
předchozích kroků až se barva LED diody ovladače změní 
na zelenou.  
 
P
provést nastavovací proceduru pro každé auto samostatně. 
 
 
Světla aut s xenonovým efektem 
Auta mohou jezdit s vypnutými nebo s
zapnutými světly s xenonovým efektem. 
Zapínání a vypínání světel je řízeno stlačením 
modrého tlačítka. Jednoduše zmáčknutím 
tlačítka rozsvítíte světla všech aut. Dalším 
zmáčknutím světla aut zhasnete. 
 
 

Z
Změna jízdního pruhu probíh
způsobem. Jak se blížíte k prvku pro přejíždění mezi pruhy 
zmáčkněte tlačítko pro změnu pruhu a auto změní jízdní 
pruh. Přejížděcí pruh je dodáván pod objednacím číslem 
SCXD20030. Do závodního okruhu je možné vložit 
neomezený počet přejížděcích prvků. 

 
 
. Testování auta 

prvním jízdou provést očištění 

hu a proveďte jeho naprogramování 

dnotlivé 

 transformátor správně 

í jednotky k terminálnímu prvku 

ntrolujte správné naprogramování auta. 
ráze mezi 

rava typ 1 

ro competition 

. 

ásleduje vysvětlení jak závodit v módu s Pit 

u 

4
- Nezapomeňte před 
kontaktů celé dráhy. 
- Vložte auto na drá
s vybraným ovladačem. Pokud auto nereaguje na pokyny 
ovladače, postupujte podle následujících pokynů: 
- Zkontrolujte, že je dráha správně sestavena a je
prvky dosedají správně do sebe. 
- Zkontrolujte, že je napájecí
zapojen do řídící jednotky. 
- Zkontrolujte připojení řídíc
dráhy 
- Překo
- Vypojte transformátor a zkontrolujte, že na d
kontakty není kovový prvek, který by mohl způsobovat 
zkrat (šroubek, špendlík, šroubovák, atd.) a že není 
propojovací kontakt ohnutý a zasunutý tak, že způsobuje 
zkrat. 
 
 
Seznam kompatibilních prvků s SCX 
Digitálním systémem. 
SCX88580 Čistič dráhy 
SCX86140 Kartáčky 
SCX88150 Zadní náp
SCX88160 Zadní náprava typ 2 
SCX88170 Zadní náprava typ 3 
SCX88360 Zadní náprava typ 6 
SCX87670 Pneumatika typ 1 
SCX87680 Pneumatika typ 2 
SCX87690 Pneumatika typ 3 
SCX87700 Pneumatika typ 4 
SCX87710 Pneumatika typ 5 
SCX87370 Pneumatika typ 7 
SCX87340 Pneumatika typ 8 
SCX50020 Speciální kartáčky 
SCX50030 Pneumatiky Pro 1 
SCX50040 Pneumatiky Pro 2 
SCX50050 Kit zadní nápravy P
SCX50040 Syntetický olej Pro 
 
 
Pit Box – jízda v módu se spotřebou paliva 
Pit Box umožňuje prožívat maximálně realistické závody
Můžete plánovat Vaši osobní strategii. Záleží na Vás kolik 
paliva natankujete do Vašeho auta, jakou účinnost brzd 
zvolíte, nebo jaký objem nádrže přiřadíte 
Vašemu autu. Samozřejmě můžete také závodit 
bez nutnosti programovat jednotlivé parametry 
Vašeho auta, nebo plánovat strategii Vašeho 
závodu.  
 
N
Boxem (se spotřebou paliva) nebo v módu bez 
Pit Boxu (bez spotřeby paliva). 
 
 
1. Mód PIT BOX (se spotřebou paliva) 
Tento mód je automaticky aktivní po spuštění systém
Základní vlastností tohoto módu je spotřeba paliva při jízdě 
s autem v závislosti na délce jízdy a také v závislosti na 



rychlosti jízdy řízené ovladačem plynu. Před tím, než autu 
dojde palivo je potřeba dotankovat nádrž v oblasti Pit Boxu. 
Můžete zvolit Vaši osobní závodní strategii a plánovat počet 
zastávek v boxu. Také můžete nastavit množství paliva 
v nádrži při startu. Mějte na paměti, že tak jako ve skutečném 
závodě závisí rychlost auta na množství paliva v nádrži. Čím 
více paliva, tím je maximální rychlost auta nižší a také 
akcelerace a brzdná dráha jsou ovlivněny, ale na druhé 
straně odjedete více kol.  
 
Jakmile naprogramujete auta k jednotlivým ovladačům. 
Můžete okamžitě začat závodit s plnou nádrží a 100% 
účinností brzd. Postupně se budou načítat odjetá kola 
směrem vzhůru. Pro start závodu zmáčkněte tlačítko START 
/ STOP po dobu cca 2s. Rozsvítí se zelená LED dioda a 
závod může začít.  
 
Ukončení závodu je možné několika způsoby: 

1. Ujetím všech naplánovaných kol 
2. Zmáčknutím tlačítka START / STOP po dobu cca 

2s 
3. Jakmile vítězné auto projede cílovou rovinkou, na 

panelu Pit Boxu se rozbliká řádek s vítězným 
autem. 

4. Jakmile poslední auto projede cílem, LED diody 
přestanou blikat. 

 
Pokud chcete odstartovat další závod za stejných podmínek, 
postupujte podle následujících pokynů: 

1. Zkontrolujte, že je LED dioda u tlačítka START / 
STOP zhaslá. Pokud LED dioda svítí, zmáčkněte 
tlačítko START / STOP po dobu cca 2s dokud 
nezhasne. 

2. Zmáčkněte a podržte tlačítko START / STOP po 
dobu cca 2s. Zelená LED dioda se rozsvítí a 
můžete startovat do dalšího závodu. 

 
 
1.1. Nastavení údajů auta 
1.1.1. Nastavení objemu nádrže (pro všechna auta) 
Nyní můžete provést nastavení objemu nádrže všech aut. 
Pozor: Nastavení se provede automaticky pro všechna 
auta, která budou závodit. Při programování není nutné, 
aby byla auta posazena na závodní dráze. Nastavením 
objemu nádrže si tak můžete předurčit, kolik tankovacích 
zastávek v průběhu závadu budete muset provést. Například 
pro závod s 500 okruhy je vhodné nastavit maximální 
kapacitu nádrže. Nebudete pak muset často zastavovat 
v boxech a čerpat palivo. 
 
Pro nastavení objemu nádrže auta je nutno provést 
následující kroky: 

1. Zmáčkněte a držte tlačítko MODE po dobu cca 2 s. 
Dostanete se do programovacího menu. 

2. Zmáčkněte 4x za sebou tlačítko MODE a na 
displeji se zobrazí volba RAC. 

3. Zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí CAP (kapacita nádrže). 

4. Nyní mačkejte tlačítko SELECT (na displeji se 
objeví inicializační hodnota 025) a zvolte kapacitu 
nádrže současně pro všechna auta. Mačkáním 
tlačítka SELECT budete měnit nastavení objemu 
nádrže v litrech. Možné hodnoty nastavení jsou: 
025, 050, 100, 200 nebo 400 litrů paliva. 

5. Jakmile máte zvolen objem nádrže zmáčkněte pro 
potvrzení tlačítko MODE a na displeji se zobrazí (- 
- -). 

 
Abychom Vám dali návod, jak nastavit objem nádrže, tak 
objem nádrže 025 litrů bude stačit na ujetí cca 30 kol při 
standardní délce okruhu. Doporučujeme nastavit objem tak, 
aby při závodě bylo nutné alespoň jednou nebo dvakrát 
tankovat palivo. 
 

Nyní budeme pokračovat dalším krokem a tím je nastavení 
množství paliva při startu závodu a účinnosti brzd pro 
každé auto samostatně. 
 
 
 
1.1.2. Nastavení množství paliva a účinnosti brzd pro 
každé auto samostatně 
Každý závodník může zvolit svou vlastní strategii pro 
závod a naplánovat si počet zastávek v boxech a pro start 
závodu zvolit optimální množství paliva a navíc nastavit 
účinek brzd pro svůj osobitý závodní styl jízdy. Vždy mějte 
na paměti, že objem paliva v nádrži má vliv na výkon auta 
(více paliva znamená vyšší hmotnost auta a nižší 
maximální rychlost, proti tomu méně paliva znamená 
dřívější návštěvu v Pit Boxu pro natankování paliva). 
 
Je velmi důležité si zapamatovat, že obě volby je nutné 
naprogramovat individuálně pro každé auto a že při 
programování musí být auto umístěno na jízdní dráhu Pit 
Boxu a v neposlední řadě nesmí být auto před 
dokončením programování z Pit Boxu vyjmuto. 
 
Pro nastavení množství paliva v nádrži při startu závodu a 
účinnosti brzd je nutno provést následující kroky: 

1. Umístěte autíčko na dráhu Pit Boxu (s popisem 
BOXES) 

2. Zmáčkněte a držte tlačítko MODE po dobu cca 2 
s. Dostanete se do programovacího menu a na 
displeji se zobrazí volba PIT. 

3. Zmáčkněte 3x za sebou tlačítko MODE a na 
displeji se zobrazí volba CAR 

4. Mačkejte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí FUE (palivo). Poté dalším zmáčknutím 
tlačítka SELECT budete volit objem paliva 
v nádrži mezi minimální hodnotou 003 (jeden 
dílek před rezervou) a hodnotou 008, která 
znamená plnou nádrž. 

5. Jakmile máte zvolen objem paliva v nádrži 
zmáčkněte pro potvrzení tlačítko MODE a na 
displeji se zobrazí (BRA). 

6. Nyní pokračujte s nastavením účinku brzd. 
Znovu zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji 
se zobrazí hodnota (000). Každé další 
zmáčknutí nastaví účinek brzd. Můžete volit 
mezi hodnotami (0%, 50% nebo 100%). 

7. Jakmile máte zvolenu účinnost brzd zmáčkněte 
pro potvrzení tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí (CAR) a začne blikat. 

8. Zmáčkněte tlačítko na Vašem ovladači určené 
pro přejíždění mezi pruhy a informace o 
nastavení se uloží do Vašeho auta a na displeji 
se zobrazí (- - -). 

9. Pro nastavení parametrů dalšího auta pokračujte 
podle předchozích kroků. 

 
Auta jsou nyní nastavena pro start závodu. Nyní budeme 
pokračovat nastavením počtu kol závodu. 
 
Poznámka: Nastavení účinku brzd je možné provádět 
pouze u nových aut s objednacími čísly: SCXD13000, 
SCXD13010, SCXD13020, SCXD13030, SCXD13040, 
SCXD13050 nebo s modely dodávanými k závodním 
okruhům číslo SCXD10000 a SCXD10010. 
 
 
1.2. Nastavení počtu okruhů závodu 
Pro nastavení počtu kol je nutné sledovat displej Pit Boxu. 
Během závodu se na displeji zobrazuje počet ujetých kol 
vedoucím autem. Můžete naprogramovat závod 
s přírůstkovým počítáním kol, nebo také s odčítáním 
ujetých kol od zvoleného počtu kol celého závodu. 
 
1.2.1.  Nastavení závodu s přičítáním odjetých kol 
Tento systém je inicializačně zvolen systémem. 



Jakmile máte naprogramovány jednotlivá auta vůči řídící 
ovládací jednotce, můžete okamžitě odstartovat závod 
s plnou nádrží a 100% účinností brzd. Pro odstartování 
závodu stačí pouze zmáčknout a podržet tlačítko 
START/STOP po dobu cca 2s. Jakmile se rozsvítí zelená 
LED dioda můžete odstartovat. 
 
Ukončení závodu je možné několika způsoby: 

1. Ujetím všech naplánovaných kol 
2. Zmáčknutím tlačítka START / STOP po dobu cca 

2s 
3. Jakmile vítězné auto projede cílovou rovinkou, na 

panelu Pit Boxu se rozbliká řádek s vítězným 
autem. 

4. Jakmile poslední auto projede cílem, LED diody 
přestanou blikat. 

5. Pokud chcete začít další závod za stejných 
podmínek jako závod předchozí, stačí jednoduše 
zmáčknout tlačítko START / STOP po dobu cca 2s 
a můžete startovat. 

 
V případě, že soupeři provedli nastavení vlastních parametrů 
pro svá auta a jedná se o první závod, stačí, pokud po 
ukončení nastavení všech aut jednoduše zmáčknete tlačítko 
START / STOP po dobu cca 2s. Jakmile se rozsvítí zelená 
LED dioda můžete odstartovat. 
 
Ukončení závodu je možné několika způsoby: 

1. Ujetím všech naplánovaných kol 
2. Zmáčknutím tlačítka START / STOP po dobu cca 

2s 
3. Jakmile vítězné auto projede cílovou rovinkou, na 

panelu Pit Boxu se rozbliká řádek s vítězným 
autem. 

4. Jakmile poslední auto projede cílem, LED diody 
přestanou blikat. 

5. Pokud chcete začít další závod za stejných 
podmínek jako závod předchozí, stačí jednoduše 
zmáčknout tlačítko START / STOP po dobu cca 2s 
a můžete startovat. 

 
Pokud chcete odstartovat další závod za stejných podmínek, 
postupujte podle následujících pokynů: 

1. Zkontrolujte, že je LED dioda u tlačítka START / 
STOP zhaslá. Pokud LED dioda svítí, zmáčkněte 
tlačítko START / STOP po dobu cca 2s dokud 
nezhasne. 

2. Zmáčkněte a podržte tlačítko START / STOP po 
dobu cca 2s. Zelená LED dioda se rozsvítí a 
můžete startovat do dalšího závodu. 

 
Pokud byl Váš předchozí závod v režimu s odpočítávanými 
koly a chcete, aby Váš nový závod byl počítán s postupným 
načítávaným odjetých kol postupujte podle následujících 
pokynů: 

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE po dobu cca 
2s. Vstoupíte do programovacího menu (na displeji 
bude zobrazeno PIT). 

2. Mačkejte tlačítko SELECT dokud se na displeji 
nezobrazí (UP). 

3. Zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí hodnota (- - -). 

4. Zmáčkněte a podržte tlačítko START / STOP po 
dobu cca 2s. Zelená LED dioda se rozsvítí a 
můžete startovat do dalšího závodu. 

5. Ukončení závodu je možné několika způsoby: 
- Ujetím všech naplánovaných kol 
- Zmáčknutím tlačítka START / STOP po dobu cca 
2s 
- Jakmile vítězné auto projede cílovou rovinkou, na 
panelu Pit Boxu se rozbliká řádek s vítězným 
autem. 
- Jakmile poslední auto projede cílem, LED diody 
přestanou blikat. 

 

Při startu závodu je na displeji počet kol (000). Tak jak 
projíždí vedoucí auto cílem načítají se postupně odjeté 
okruhy. Jakmile se dosáhne hodnoty (999), tak se 
počitadlo vynuluje a znovu začne počítat odjetá kola od 
nuly. 
 
 
 
1.2.1.  Nastavení závodu s odečítáním odjetých kol 
Pro nastavení odečítání odjetých kol je nutno provést 
následující nastavení: 

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE po dobu 
cca 2s. Vstoupíte do programovacího menu (na 
displeji bude zobrazeno PIT). 

2. Mačkejte tlačítko SELECT dokud se na displeji 
nezobrazí (UP). 

3. Zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí (DO). Systém funkce s odečítáním 
odjetých kol. 

4. Zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí inicializační hodnota (001). Nyní je 
potřeba nastavit počet kol závodu. Každé další 
zmáčknutí tlačítka SELECT zvýší hodnotu počtu 
kol o jedno kolo. Pokud budete držet tlačítko 
SELECT bude se počet kol zvyšovat o 10. 

5. Jakmile máte zvolen počet kol závodu, tak 
zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí potvrzení programování (- - -). 

6. Nyní zmáčkněte a podržte tlačítko START / 
STOP po dobu cca 2s. Zelená LED dioda se 
rozsvítí a můžete startovat do závodu. 

 
Na začátku závodu svítí na displeji řídící jednotky Pit Boxu 
naprogramovaný počet kol. Jak projíždí vedoucí auto 
cílovou rovinkou, tak postupně dochází k odečítání 
jednoho odjetého kola závodu. 
 
*Jakmile dojde k projetí závěrečného kola závodu, tak 
akustický signál oznámí ukončení závodu. Na ukazateli 
paliva jednotlivých aut se rozbliká řádek s jezdcem, který 
se stal vítězem závodu. 
 
* Pokud chcete začít další závod za stejných podmínek 
jako závod předchozí (se stejným počtem kol), stačí 
jednoduše zmáčknout tlačítko START / STOP po dobu cca 
2s a můžete startovat. 
 
* Pokud jste jeli poslední závod s metodou počítání kol 
směrem vzhůru a nyní chcete závodit s odečítáním 
odjetých kol od pevně stanoveného počtu kol, tak 
postupujte podle následujících pokynů: 

1. Zkontrolujte, že je LED dioda u tlačítka START / 
STOP zhaslá. Pokud LED dioda svítí, 
zmáčkněte tlačítko START / STOP po dobu cca 
2s dokud nezhasne. 

2. Postupujte přesně podle výše uvedených 
pokynů a naprogramujte systém podle Vašich 
požadavků. 

 
 
1.3. Jak doplnit palivo v průběhu závodu 
Jak probíhá závod, tak dochází ke spotřebování paliva 
v nádrži Vašeho auta. Tato spotřeba paliva je průběžně 
indikována na panelu Pit Boxu. Jakmile auto přejde na 
rezervu (poslední dva svítící body stupnice paliva) změní 
se barva na žlutou. Takto jste upozorněni, že je nutné 
v nejbližší době dotankovat palivo. Pokud nebudete dbát 
na toto upozornění a budete s autem pokračovat v další 
jízdě, bude samozřejmě docházet ke spotřebovávání 
paliva. Jak bude dále palivo docházet auto začne jet 
trhaně a bude se zastavovat. Takto bude probíhat jízda 
ještě cca 4 okruhy a pak se auto definitivně zastaví a 
závod tím pro Vás definitivně končí – jste diskvalifikován. 
Nové zprovoznění Vašeho auta je možné pouze v novém 
závodě. Musíte počkat, dokud ostatní neukončí závod.  



 
Systém doplnění paliva je velmi jednoduchý. Stačí se řídit 
podle následujících pokynů: 
1. Jakmile se Vaše auto nachází v dráze před odbočkou do 
Pit Boxu, jednoduše zmáčkněte tlačítko pro přejíždění mezi 
pruhy a Vaše auto přejede do boxové uličky. Pozor: Do boxu 
musíte tak jako u skutečných závodů vjet sníženou rychlostí 
– je měřena rychlost jízdy. Jakmile vjedete do boxové uličky 
sníženou rychlostí, zazní krátký zvukový signál a můžete 
pokračovat procedurou tankování paliva. Pokud vjedete do 
boxové uličky příliš rychle, zazní dlouhý zvukový signál – jste 
penalizováni a není Vám umožněno provést tankování. 
V tomto případě musíte odjet další kolo a znovu se pokusit 
vjet do boxu pro doplnění paliva. 

 
 
2.  Jakmile jste správně vjel do boxové uličky a zastavil na 
vyznačeném místě (mezi nápisy SLOW DOWN a GO), 
zmáčkněte jednou tlačítko pro přejíždění mezi pruhy. Dojde 
k otevření palivové nádrže. 
 
3. Nyní zmáčkněte ovladač plynu a do nádrže Vašeho auta 
začne téct palivo a na indikátoru paliva Pit Boxu se začne 
zvyšovat počet svítících bodů signalizujících množství paliva. 
Sledujte ukazatel stavu paliva. 

 
 
4. V okamžiku, kdy chcete ukončit tankování, 
zmáčkněte znovu tlačítko pro přejíždění mezi 
pruhy. Dojde k uzavření palivové nádrže. 
Přidáním plynu se znovu rozjedete a vrátíte se 
do závodu. 
 
5. Jste zpět v závodě. Ovladačem plynu nyní 
řídíte znovu rychlost jízdy Vašeho auta. 
 
 
Pro ujištění, že se nacházíte v režimu 
PIT BOX, při ukončení programování 
Vašeho závodu zkontrolujte, že se na 
displeji řídící Pit Box jednotky zobrazuje 
(-.- -) s tečkou nad volbou PIT STOP. 
 
 
2. Mód bez Pit Boxu (bez spotřeby paliva) 
Tento mód je určen pro všechny závodníky, kteří si přejí 
závodit bez nutnosti tankovat palivo. V tomto módu můžete 
programovat mód počítání kol směrem nahoru, nebo 
směrem dolů a také nastavovat účinnost brzd. Jediné funkce, 
které nemohou být v tomto režimu programovány jsou objem 
nádrže aut a také množství paliva v nádrži při startu závodu. 
 
Je velmi důležité si zapamatovat, že obě volby (množství 
paliva pro start závodu  a účinnost brzd) je nutné 
naprogramovat individuálně pro každé auto a že při 
programování musí být auto umístěno na jízdní dráhu Pit 
Boxu a v neposlední řadě nesmí být auto před dokončením 
programování z Pit Boxu vyjmuto. 
 
Pro nastavení množství paliva v nádrži při startu závodu a 
účinnosti brzd je nutno provést následující kroky: 

1. Umístěte autíčko na dráhu Pit Boxu (s popisem 
BOXES) 

2. Zmáčkněte a držte tlačítko MODE po dobu cca 2 s. 
Dostanete se do programovacího menu a na 
displeji se zobrazí volba PIT. 

3. Zmáčkněte 3x za sebou tlačítko MODE a na 
displeji se zobrazí volba CAR 

4. Mačkejte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí FUE (palivo). 

5. Zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí (BRA). (nastavení brzd) 

6. Znovu zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji 
se zobrazí hodnota (000). Každé další 
zmáčknutí nastaví účinek brzd. Můžete volit 
mezi hodnotami (0%, 50% nebo 100%). 

7. Jakmile máte zvolenu účinnost brzd zmáčkněte 
pro potvrzení tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí (CAR) a začne blikat. 

8. Zmáčkněte tlačítko na Vašem ovladači určené 
pro přejíždění mezi pruhy a informace o 
nastavení se uloží do Vašeho auta a na displeji 
se zobrazí (- - -). 

9. Pro nastavení parametrů dalšího auta pokračujte 
podle předchozích kroků. 

 
Poznámka: Nastavení účinku brzd je možné provádět 
pouze u nových aut s objednacími čísly: SCXD13000, 
SCXD13010, SCXD13020, SCXD13030, SCXD13040, 
SCXD13050 nebo s modely dodávanými k závodním 
okruhům číslo SCXD10000 a SCXD10010. 
 
Auta jsou nyní nastavena pro start závodu. Nyní budeme 
pokračovat nastavením závodu s postupným načítáním 
odjetých kol. Pokračujte podle následujících pokynů: 

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE po dobu 
cca 2s. Vstoupíte do programovacího menu (na 
displeji bude zobrazeno PIT). 

2. Znovu mačkejte tlačítko MODE, dokud se na 
displeji nezobrazí označení (BAS). V módu 
Basic je vyřazeno z činnosti sledování paliva. 

3. Mačkejte tlačítko SELECT dokud se na displeji 
nezobrazí (UP). 

4. Zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí hodnota (- - -) a na ukazateli paliva Pit 
Boxu budou svítit pouze dvě políčka stavu paliva 
v nádrži. 

5. Zmáčkněte a podržte tlačítko START / STOP po 
dobu cca 2s. Zelená LED dioda se rozsvítí a 
můžete startovat do dalšího závodu. 

 
 
Ukončení závodu je možné několika způsoby: 

1. Ujetím všech naplánovaných kol 
2. Zmáčknutím tlačítka START / STOP po dobu 

cca 2s 
3. Jakmile vítězné auto projede cílovou rovinkou, 

na panelu Pit Boxu se rozbliká řádek s vítězným 
autem. 

4. Jakmile poslední auto projede cílem, LED diody 
přestanou blikat. 

5. Pokud chcete začít další závod za stejných 
podmínek jako závod předchozí, stačí 
jednoduše zmáčknout tlačítko START / STOP 
po dobu cca 2s a můžete startovat. 

 
Pro nastavení odečítání odjetých kol je nutno provést 
následující nastavení: 

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE po dobu 
cca 2s. Vstoupíte do programovacího menu (na 
displeji bude zobrazeno PIT). 

2. Znovu mačkejte tlačítko MODE, dokud se na 
displeji nezobrazí označení (BAS). V módu 
Basic je vyřazeno z činnosti sledování paliva. 

3. Mačkejte tlačítko SELECT dokud se na displeji 
nezobrazí (UP). 

4. Zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji se 
zobrazí (DO). Systém funkce s odečítáním 
odjetých kol. 

5. Zmáčkněte tlačítko SELECT a na displeji se 
zobrazí inicializační hodnota (001). Nyní je 
potřeba nastavit počet kol závodu. Každé další 



zmáčknutí tlačítka SELECT zvýší hodnotu počtu 
kol o jedno kolo. Pokud budete držet tlačítko 
SELECT bude se počet kol zvyšovat o 10. 

6. Jakmile máte zvolen počet kol závodu, tak 
zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji se zobrazí 
potvrzení programování (- - -). 

7. Nyní zmáčkněte a podržte tlačítko START / STOP 
po dobu cca 2s. Zelená LED dioda se rozsvítí a 
můžete startovat do závodu. 

 
Na začátku závodu svítí na displeji řídící jednotky Pit Boxu 
naprogramovaný počet kol. Jak projíždí vedoucí auto cílovou 
rovinkou, tak postupně dochází k odečítání jednoho odjetého 
kola závodu. 
 
*Jakmile dojde k projetí závěrečného kola závodu, tak 
akustický signál oznámí ukončení závodu. Na ukazateli 
paliva jednotlivých aut se rozbliká řádek s jezdcem, který se 
stal vítězem závodu. 
 
* Pokud chcete začít další závod za stejných podmínek jako 
závod předchozí (se stejným počtem kol), stačí jednoduše 
zmáčknout tlačítko START / STOP po dobu cca 2s a můžete 
startovat. 
 
* Pokud chcete začít další závod s jiným počtem kol je 
potřeba provést změnu naprogramování závodu podle výše 
uvedeného postupu. 
 
* Pokud jste jeli poslední závod s metodou počítání kol 
směrem vzhůru a nyní chcete závodit s odečítáním odjetých 
kol od pevně stanoveného počtu kol, tak postupujte podle 
následujících pokynů: 

1. Zkontrolujte, že je LED dioda u tlačítka START / 
STOP zhaslá. Pokud LED dioda svítí, zmáčkněte 
tlačítko START / STOP po dobu cca 2s dokud 
nezhasne. 

2. Postupujte přesně podle výše uvedených pokynů a 
naprogramujte systém podle Vašich požadavků. 

 
Pro ujištění, že se nacházíte v režimu 
BASIC bez Pit Boxu, při ukončení 
programování Vašeho závodu 
zkontrolujte, že se na displeji řídící Pit 
Box jednotky zobrazuje (- -.-) s tečkou nad volbou BASIC. 
 
 
3. Kvalifikace pro závody 
Pokud chcete, aby byly zobrazeny výsledky, je nezbytné aby 
byla k dráze připojena digitální časomíra (dodávána 
samostatně pod objednacím číslem SCXD25040) 
 
Kompletní programování je zajištěno ovládacím řídícím 
panelem Pit Boxu. 
 
Kvalifikace může probíhat postupnou jízdou jednotlivých aut, 
nebo také současnou jízdou všech soupeřů. Když jezdí auta 
jedno po druhém na displeji digitální časomíry se zobrazují 
aktuální časy kola každého auta. Jakmile auta ukončí jízdu 
na displeji se zobrazí automaticky čas nejlepšího kola. 
Jakmile poslední auto ukončí svoji kvalifikační jízdu na 
displeji se zobrazí konečné pořadí jednotlivých závodníků, 
podle kterého se startuje do hlavního závodu. 
Pokud jezdí všechna auta současně kvalifikační jízdu, na 
displeji digitální časomíry se zobrazují časy aktuálně 
odjetých kol. Jakmile dojde k ukončení kvalifikační jízdy na 
displeji se zobrazí konečné pořadí jednotlivých závodníků, 
podle kterého se startuje do hlavního závodu. 
 
Tyto funkce umožňují zvolit systém a pravidla Vašich závodů 
a spravedlivě tak určit pořadí na startovním roštu. Pro 
naprogramování funkce postupujte podle následujících 
pokynů: 

1. Připojte ukazatel digitální časomíry do 
připojovacího prvku, který je součástí balení 

časomíry. Tento prvek můžete velmi snadno 
odlišit od ostatních prvků, protože je ze spodní 
strany označen červenou barvou. Časomíra 
musí být vždy připojena správně k dráze, jinak 
nebude fungovat. 

2. Zmáčkněte a držte tlačítko MODE po dobu cca 2 
s. Dostanete se do programovacího menu a na 
displeji se zobrazí volba PIT. 

3. Mačkejte dále tlačítko MODE, dokud se na 
displeji řídící jednotky neobjeví označení QUA. 
Nyní jste v módu kvalifikace. 

4. Zmáčkněte tlačítko SELECT. Na displeji se 
zobrazí označení LAP. 

5. Dalším mačkáním tlačítka SELECT nastavíte 
počet okruhů kvalifikace. Začínáte od hodnoty 
001. Každým dalším zmáčknutím tlačítka 
SELECT zvýšíte počet kol o jedno. Pokud 
podržíte zmáčknuté tlačítko SELECT zvýšíte 
počet kol o 10.  

6. Jakmile máte zvolen počet kol kvalifikace 
zmáčkněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí 
označení PLA. Nyní provedete nastavení počtu 
závodníků kvalifikačního závodu. 

7. Mačkáním tlačítka SELECT zvolte počet 
závodníků závodu. Každým zmáčknutím tlačítka 
SELECT zvýšíte počet o dalšího závodníka. 

8. Jakmile máte zadán počet závodníků, 
zmáčkněte tlačítko MODE a na displeji řídícího 
panelu Pit Boxu se zobrazí (- - -). 

 
Na displeji digitální časomíry se zobrazí M1, 
počet kol kvalifikačního závodu a počet 
závodníků. Tím je oznámeno, že je digitální 
časomíra naprogramována. 
 
 

9. Nyní zmáčkněte a podržte tlačítko START / 
STOP po dobu cca 2s. Zelená LED dioda se 
rozsvítí a můžete startovat do závodu. Na 
displeji digitální časomíry se zobrazí (- - -). 

10. Nyní odstartujte do kvalifikačního závodu. 
 
Pro ujištění, že se nacházíte v režimu 
kvalifikace „QUALIFYING“, při ukončení 
programování Vašeho kvalifikačního 
závodu zkontrolujte, že se na displeji 
řídící Pit Box jednotky zobrazuje (- - -.) 
s tečkou nad volbou QUALIFY. 
 
Během kvalifikační jízdy se na displeji zobrazuje čas kola 
každého auta. V případě, že auto zajede nejrychlejší kolo 
čas na displeji bliká. 
 
Jakmile dojde k ukončení kvalifikace, na displeji digitální 
časomíry se objeví finální pořadí kvalifikace podle kterého 
se poté auta seřadí na startovním roštu hlavního závodu. 

 
 
 
4. Zobrazení výsledků 
Pokud chcete, aby byly zobrazeny výsledky, je nezbytné 
aby byla k dráze připojena digitální časomíra (dodávána 
samostatně pod objednacím číslem SCXD25040) 
 
Kompletní programování je zajištěno ovládacím řídícím 
panelem Pit Boxu. 
 
Pokud chcete vidět průběžně informace o závodech 
(pokud se načítají kola směrem nahoru nebo se 
odpočítávají směrem dolů) postupujte podle následujících 
kroků: 



1. Když dojde k ukončení závodu, na displeji digitální 
časomíry se automaticky zobrazí údaje o 
nejrychlejším kole. Zmáčknutím tlačítka MODE po 
dobu cca 2s se na displeji zobrazí PIT. 

 

 
 

2. Zmáčkněte 5 x tlačítko MODE a na displeji řídící 
jednotky Pit Boxu se zobrazí RES. Na displeji 
digitální časomíry se zobrazí znovu nejrychlejší 
kola závodu. 

 
  
3. Zmáčkněte tlačítko SELECT. Na displeji digitální 

časomíry se budou zobrazovat nejrychlejší kola 
závodu. 

4. Dalším zmáčknutím tlačítka SELECT se na displeji 
digitální časomíry zobrazí průměrné časy kola. 

 
  
5. Dalším zmáčknutím tlačítka SELECT se na displeji 

digitální časomíry zobrazí celkový čas trvání 
závodu. 

 
  
6. Dalším zmáčknutím tlačítka SELECT se na displeji 

digitální časomíry zobrazí označení vítěze závodu 
(je zobrazena hodnota 000) a časové diference 
ostatních soupeřů. 

 
 

 
5. Rozšíření systému pro 6 závodníků 
Současně je možné jezdit až se 6 závodními auty. Pokud 
chcete Váš systém rozšířit, postupujte podle následujících 
pokynů: 
 
5.1. Propojení mezi ovládacím panelem Pit Boxu a další 
Digitální řídící jednotkou 
Připojením další řídící jednotky umožníte současnou jízdu až 
se šesti auty. Pokud chcete jezdit s více než třemi auty, 
musíte mít další digitální řídící jednotku (dodávaná 
samostatně s propojovacím kabelem pod objednacím číslem 
SCXD25000). 
 
Důležité upozornění: Pokud jsou řídící jednotka Pit Boxu a 
další digitální řídící jednotka připojeny k okruhu, musí být 
VŽDY připojena digitální řídící jednotka Pit boxu k traťovému 
dílu Pit Boxu a další digitální řídící jednotka musí být 
připojena k řídícímu dílu Pit Boxu připojovacím kabelem a 
umístěna kdekoliv na okruhu. NIKDY nesmí být další řídící 
jednotka být umístěna k připojovacímu traťovému dílu. 
Veškeré programování aut musí být prováděno z základní 
řídící jednotky Pit Boxu a nikdy z další přídavné řídící 
jednotky. Pokud připojujete další napájecí transformátory, 
musíte je VŽDY připojit k základní řídící jednotce Pit Boxu. 
NIKDY nesmíte připojit napájecí transformátory k další řídící 
jednotce.  

 
Řídící jednotka musí být připojena k základní řídící 
jednotce Pit Boxu pomocí propojovacího kabelu (dodávaný 
samostatně pod objednacím číslem SCXD20090). Pokud 
jsou řídící jednotky správně propojeny svítí LED diody 
zeleně. Pokud jsou propojeny chybně svítí LED diody 
červeně.  

 
 
Je velmi důležité věnovat pozornost následujícím pokynům: 

- Veškeré programování systému či aut musí být 
VŽDY prováděno prostřednictvím základní řídící 
jednotky Pit Boxu. NIKDY nesmí být prováděno 
další řídící jednotkou. Další řídící jednotka slouží 
pouze pro připojení ovladačů aut 4, 5 a 6. 

- Řídící jednotka Pit Boxu a připojovací trať (má 
startovní pozice 1 a 2) musí být vždy vzájemně 
propojeny. Řídící jednotka Pit Boxu nesmí být 
připojena k jinému traťovému dílu. 

- Další řídící jednotka nesmí být nikdy připojena 
k připojovacímu traťovému dílu, ale pouze ke 
standardní rovince. Pro správnou funkci musí 
být další digitální řídící jednotka připojena 
k řídící jednotce Pit Boxu propojovacím kabelem. 

 
Další digitální řídící jednotka může být připojena k okruhu 
na kterémkoliv místě. Například může být umístěna na 
stejné straně jako řídící jednotka Pit Boxu, nebo také na 
opačné straně.  
 
Pro programování například auta číslo 4 postupujte podle 
následujících pokynů: 

- Připojte ovladač do zásuvky číslo 4 digitální 
řídící jednotky. 

- Vložte Vaše auto na trať. (Pozor: na dráze 
nesmí být žádné další auto). 

- Zmáčkněte tlačítko CAR PROGRAM na řídící 
jednotce Pit Boxu po dobu 4 sekund, dokud se 
nerozsvítí červená LED dioda. (Pamatujte, že do 
digitální řídící jednotky můžete připojit ovladače 
pro řízení aut 4, 5 a 6) 

- Zmáčkněte na ovladači pro auto 4 tlačítko pro 
přejíždění mezi pruhy. 

- Světla auta se automaticky rozsvítí. To znamená, 
že auto bylo naprogramováno. Nyní zvedněte 
auto z dráhy. Vložte auto zpět na dráhu – auto je 
připraveno k závodu. Postupujte při 
programování aut 5 a 6. 

 
Pokud chcete nastavit pro auta 4, 5 a 6 rychlost jízdy 
v módu Expert nebo Junior, postupujte podle následujících 
pokynů: 

1. Vložte auto na dráhu. Mějte na paměti, že auto 
musí být nejprve naprogramováno. 

2. Zmáčkněte tlačítko SPEED CONTROL na řídící 
jednotce Pit Boxu po dobu cca 4s, dokud se 
nerozsvítí červená LED dioda. 

3. Zmáčkněte tlačítko pro přejíždění mezi pruhy a 
zeleně svítící LED dioda u připojovací zásuvky 
ovladače změní barvu na žlutou. Máte zvolen 
mód JUNIOR. 

4. Pokud se chcete vrátit zpět do módu EXPERT, 
zmáčkněte znovu tlačítko pro přejíždění mezi 



pruhy a žlutě svítící LED dioda změní barvu zpět 
na zelenou. 

 
Postup pro rozsvícení xenonových světel aut 4, 5 a 6 je 
stejný, jako pro první tři auta. Jednoduše mačkáním tlačítka 
LIGHTS na řídící jednotce Pit Boxu budete současně 
rozsvěcovat nebo zhasínat současně světla všech aut.  
 
  
5.2. Pokud chcete jezdit s více než třemi auty, je potřeba pro 
monitorování paliva aut 4, 5 a 6 zakoupit rozšiřovací modul 
zobrazení paliva Pit Boxu (Dodávaný samostatně pod 
objednacím číslem SCXD25070).  
 

 
 
5.3. Pokud máte v okruhu digitální počitadlo kol (Objednací 
číslo SCXD25030) a / nebo Digitální časomíru (Objednací 
číslo SCXD25040), potřebujete pro sledování výsledků aut 4, 
5 a 6 rozšiřující modul digitálního počitadla kol (Dodávané 
pod objednacím číslem SCXD25010) a / nebo rozšiřující 
modul digitální časomíry (Dodávané pod objednacím číslem 
SCXD250810). 
 

 
 
 
Doporučené prvky při rozšíření počtu aut na více než 3. 
 

 
 
 
RADY A DOPORUČENÍ 

1. Pokud dojde ke ztrátě napájení, příčinou může být 
kovový objekt, který způsobuje zkrat kovových 
kontaktů na trati. Jakmile najdete kovový objekt, 
můžete pokračovat v jízdě. Veškeré informace 
zůstávají uložené v paměti řídící jednotky. 

2. Je nezbytně nutné udržovat kontakty traťových 
dílů , napájecí koleje a kartáčky aut neustále 
v čistotě a dobrém technickém stavu. 
Doporučujeme zakoupit čistič trati (Dodávaný 
samostatně pod objednacím číslem SCX88580). 

3. Když se auto samovolně pohne o několik málo 
centimetrů bez mačkání ovladače při vyjmutí a 
vložení zpět auta na dráhu jedná se o normální jev. 

4. Na standardní dvouproudé dráze je možné použít 
pouze jeden traťový prvek Pit Boxu. 

5. Prvek pro přejíždění mezi pruhy nesmí být těsně 
za připojovacím traťovým dílem Pit Boxu. 

6. Při manipulaci s traťovými díly, či jinými prvky se 
vždy ujistěte, že je napájecí transformátor 
odpojen od zdroje napájecího napětí. Dráha 
nesmí být při manipulaci pod napětím. 

7. V případě, že dojde k jakékoliv nesprávné funkci 
Pit Boxu, odpojte od Pit Boxu konektor 
napájecích transformátorů. Poté znovu připojte 
napájení. 

8. Předcházejte vzájemným kolizím s auty. 
 
 
Péče o modely aut 
1. Výměna kartáčků 
(Obj. kód SCX86140) 
(Dodávány samostatně)  
 
 
2. Výměna vodících prvků s kartáčky 
(Obj. kód SCXD20080) 
(Dodávány samostatně)  
 
 
 
 
3. Nastavení magnetů 
A) Standardní pozice 
Magnet v této pozici je 
standardně montován z výroby 
do aut. V této poloze je možné 
polohu magnetu pouze snížit 
(nikdy nelze zvýšit) a tak zvýšit 
přilnavost auta k povrchu dráhy. 
 
B) Stavitelná pozice 
Pokud chcete změnit polohu magnetu postupujte podle 
následujících obrázků. 
 
 
 
 
 

 
 
4. Místa pro mazání 
Syntetický olej Pro 
(Obj. kód SCX50230) 
Mazací tuk Pro 
(Obj. kód SCX50240) 
(Dodávány samostatně)  
 
 
 
5. A.R.S. Vodící prvky  
Vodící prvky s automatickým vracením A.R.S. (Automatic 
Return System)  
 (Obj. kód SCXD20080) 
 (Dodávány samostatně)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Důležitá upozornění 

- Vždy odpojte napájecí transformátor při manipulaci 
s dráhou, nebo při změně konfigurace, prodloužení, 
nebo při přidávání / odstraňování doplňkových 
modulů. Také vždy odpojte napájecí transformátor, 
pokud dráhu nepoužíváte. 

- Nepoužívejte jiný, než originální napájecí 
transformátor a napájecí kabely. Nepoužívejte 
prodlužovací kabely a neprovádějte změny na 
kabelech. 

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti elektrických, 
nebo elektronických přístrojích. 

- Pokud v blízkosti provozujete citlivý elektrický, 
nebo elektronický přístroj, může být ovlivněna jeho 
správná činnost. 

- Připojovací vodiče a konektor transformátoru jsou 
citlivé na výboje statické elektřiny. Vyvarujte se 
kontaktu s vodiči dráhy. Konektor transformátoru 
chraňte plastovou krytkou. 

- Pokud dojde z nějakých příčin k výpadku dodávky 
elektrické energie, bude ovládací jednotka při 
dalším spuštění napájení v úvodním nastavení. 

- V žádném případě neprovádějte žádné modifikace 
na produktu. Výrobce ani dovozce nenesou 
odpovědnost za jakékoliv následky vlivem použití 
modifikovaných součástí, či opravovaných dílů 
neautorizovaným servisem. Také nenesou 
odpovědnost za nesprávné použití, nebo použití, 
které není v souladu s návodem k použití. 

- Používejte pouze komponenty, náhradní díly a 
doplňky patřičného typu značky SCX. Výrobce ani 
dovozce nenesou odpovědnost za jakékoliv 
následky vlivem použití neoriginálních komponent, 
náhradních dílů nebo doplňků. 

- Pokud dochází k zastavování auta, nebo jeho 
rychlost kolísá v důsledku působení magnetického 
pole neznamená toto chování poruchu ve funkci 
produktu. 

- Produkt není vhodný pro děti mladší 3 let – 
obsahuje drobné součástky, které mohou být 
spolknuty nebo vdechnuty. 

- Nelze použít motory PRO. 
- Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad 

způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, 
používá nebo udržuje, ani nad tím, jak dodržuje 
návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i 
dovozce musí odmítnout jakoukoliv odpovědnost 
za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo 
finanční ztráty způsobené nesprávným nebo 
neodborným použitím tohoto výrobku. 

 
 
 
Bezpečnostní pokyny 
 
Poznámky pro rodiče 
Napájecí transformátor dodávaný s hračkou je ve výrobě 
regulérně zkoušen. V případě, že zjistíte známky opotřebení 
jakýchkoliv elektrických komponent hračky (vodiče, 
konektory, atd.) nepoužívejte ji do doby, než bude správně 
opravena.  
Některé součásti mají ostré hrany a mohou způsobit při 
nesprávném použití zranění. 
 
Elektrické hračky 

- Tyto hračky nejsou vhodné pro děti mladší 8 let. 
- Používejte pouze originální napájecí 

transformátory. 

- Hračky používejte pouze v dohledu dospělých 
osob a po ukončení provozu je odpojte napájení 
od sítě. 

- Elektronický transformátor není hračka. Je 
pouze součástí elektrické hračky. Při manipulaci 
s transformátorem buďte opatrní, aby jste 
nepřišli do styku se síťovým napětím. Hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

- Při čištění dráhy vždy odpojte napájecí 
transformátor od sítě. 

- Nenabíjecí baterie nejsou určeny k nabíjení a 
nesmí být nabíjeny.  

- Nemíchejte dohromady vybité a nové baterie., 
také nemíchejte dohromady baterie různých typů. 

- Baterie vkládejte do produktu ve správné 
polaritě. 

- Pokud hračku neprovozujete, vždy baterie 
z hračky vyjímejte. Předejdete tak vytečení 
elektrolytu baterie do produktu a jeho možnému 
poškození. 

- Vyvarujte se při manipulaci s napájecími vodiči 
možnému vzniku zkratu. 

- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory. 
  

 
Záruka 
Na každý produkt SCX Digital System se vztahuje 2-letá 
záruční doba od data prodeje (pro záruku je nutný 
potvrzený doklad o prodeji). Firma TecniToys Juguetes, 
S.A. provede opravu, či výměnu v případě závady, která 
se projeví v této záruční době. 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou 
instalací, používáním v nesouladu s návodem, hrubým a 
nesprávným zacházením nebo na jakoukoliv část, která 
byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. 
Dále se nevztahuje na závady způsobené použitím 
neoriginálních náhradních nebo doplňkových dílů a také 
použitím neoriginálních napájecích transformátorů. 
 
 
Důležité: Doporučení pro skladování 
Je doporučeno skladovat autodráhu v originálním obale a 
je také doporučeno v tomto obale doručit produkt do 
záručního či pozáručního servisu. V případě záručního 
servisu je nutno dodat potvrzený doklad o prodeji.  
 
 
Slovo na závěr 
Děkujeme, že jste si prostudovali návod k použití 
Digitálních autodráh SCX. Pokud nerozumíte některým 
bodům prosím kontaktujte Vašeho prodejce, nebo dovozce 
firmu ASTRA, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
Přejeme Vám mnoho pěkných zážitků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení o shodě: 
Firma TecniToys Juguetes, S.A., Avda. Diagonal  545 7a, 
08029 Barcelona tímto prohlašuje, že autodráhy SCX jsou 
ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými 
ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. [ / Směrnice 
1999/5/ES]. 
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Farma Volenov 106 
687 53 Suchá loz 

 
Tel.: 572 647 300 
Fax: 572 646 003 

info@astramodel.cz 
www.astramodel.cz 



Záruční list 
 

 
Záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje 
 
Typ: _________________________________    Datum prodeje: _________________________________ 
 
Výrobní číslo: _________________________________ 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce: 
 
 
 
Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou ASTRA, spol. s r.o. ve lhůtě 
vyznačené na tomto dokladu. Veškeré přepravní náklady hradí zákazník. 
 
Rozhodnutí, zda se jedná o záruční opravu rozhoduje výrobce, dovozce a autorizovaný servis. V případě zjištění, že se nejedná 
o záruční opravu bude tato informace zákazníkovi neprodleně sdělena. V případě běžné opravy je zákazníkovi účtována 
odvedená práce dle aktuálních platných cen. 
 
Záruka je platná pouze je-li v záručním listu řádně vyplněn typ výrobku, jeho výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny. 
Zároveň je při uplatnění nároku na záruční opravu výrobku nutné předložit doklad o jeho koupi. 
 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou instalací, používáním v nesouladu s návodem, hrubým a nesprávným 
zacházením, poškozením při havárii, na poškození způsobené uvolněnými šrouby či spoji, nebo na jakoukoliv část, která byla 
opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. 
 
Požadavek na záruční opravu uplatňujte výhradně u v prodejně, kde jste soupravu zakoupili, u dovozce nebo přímo 
v autorizovaném servisu. 
 
V případě, že chcete provést servis, řiďte se prosím následujícími pokyny: 
- K opravě předávejte vždy kompletní zakoupený set, doplněk či náhradní díl 
- Produkt musí být předán ve vyčištěném stavu, jinak nebude model přijat k opravě. 
- Pokud je to možné použijte pro zabalení soupravy původní obal. Nepoužívejte původní kartónový obal jako konečný vnější 
obal. Produkt vždy dokonale zabalte do ochranného obalu. 
- Přiložte podrobný popis Vašeho používání modelu s detailním popisem problémů, se kterými jste se setkali.  
- Nezapomeňte uvést Vaši adresu a kontaktní telefon na kterém jste k zastižení během pracovního dne. 
 
 
Servisní kupón číslo 1 
 
Přijato: _________________________________   Opraveno: _________________________________ 
 
 
 
 
Razítko a podpis opravny: 
 
 
 
Servisní kupón číslo 2 
 
Přijato: _________________________________   Opraveno: _________________________________ 
 
 
 
 
Razítko a podpis opravny: 
 
 
 
Záruční i pozáruční servis: 
  

 
ASTRA, spol. s r.o. 
Farma Volenov 106 
687 53 Suchá loz 
Telefon: 572 647 300, Fax: 572 646 003, E-mail: info@astramodel.cz, http: www.astramodel.cz 


