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Návod k použití: 
Vláčkodráha s kouřící lokomotivou RC0345 

 
Specifikace 
Obsah sady: 

 1x lokomotiva 
 3 x vagonky 
 11 kolejí 
 olej pro kouřový efekt 
 dálkové ovládání 
 dobíjecí baterie  
 nabíjecí kabel 

Dálkový ovladač, instalace baterií a pokyny pro nabíjení 
Otevřete kryt baterií, který je vespod lokomotivy, vložte a připojte 4,8V nabíjecí 
bateriový set  
Nabíjení probíhá přes nabíjecí USB kabel, který můžete připojit na standardní nabíjecí 
adaptér pro mobilní telefony nebo do PC 
 
Instalace baterií do dálkového ovladače: 
Pod šroubkem upevněný kryt na dálkovém ovladači vložte 2 Ks 1,5 V AA baterií správně 
dle vyobrazené polarity 
 
První použití: 
1. Sestavte koleje dle vyobrazení na obalu zboží 
2. Dle výše uvedených pokynu vložte baterie do lokomotivy a do dálkového ovladače 
3. Spínač na střeše lokomotivy dejte do polohy ON  
4. Vyčkejte 2 minuty a pak kápněte dle vyobrazení na obalu do komínu okomotivy cca 3 
kapky oleje pro kouřové efekty. Olej vždy kapejte až po 2 minutách po zapnutí 
lokomotivy. Lokomotivu postavte na koleje a připojte i vagóny. 
 
Dálkový ovladač použití: 

1. boční vypínač:  
poloha ON: vlak je ovládán ovladačem, šipkami zrychluje a zpomaluje, červené 
tlačítko START/STOP slouží opak k rozjetí a zastavení vlaku 
poloha OFF: vlak jede automaticky, automatický režim, vláček sám zrychluje, 
zpomaluje zastavuje apod. – automatický režim, ovládání rychlosti šipkami, 
zastavení a rozjetí v tomto modu je mimo provoz.  
Střední poloha mezi  ON a OFF: vypnuto 
 

     - tlačítko sound slouží pro zvukové efekty 
 
Baterie, použití a bezpečnostní pokyny 
1. Baterie musí být vkládány dle správné polarity. Nemíchejte dohromady různé typy 
baterií a nemíchejte dohromady nové a použité baterie 
2. Pouze doporučené, nebo stejný typ baterií je možno používat, jaké jsou dodány 
3. Vybité baterie musí být z hračky vyndány  
4. Nenabíjecí baterie nesmí být nabíjeny. Smí být použity do vozítka pro nabíjení pouze 
nabíjecí baterie, je třeba dohled dospělé osoby 
5. Před nabíjením musí být baterie z vozítka vyndány, nabíjení musí provádět pouze 
dospělá osoba 
6. Je třeba pravidelně kontrolovat stav a případné poškození kabelů a konektorů. Při 
poškození se nesmí dále používat, doku nebude závada odstraněna. Neohýbejte anténu 
dálkového ovladače  
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Upozornění:Hračka není vhodná pro děti do 6 let. Obsahuje malé části, nebezpečí 
spolknutí. Obal není součástí výrobku, má ostré hrany, před předáním hračky dítěti jej 
odstraňte. Před použitím je dospělá osoba povinna zkontrolovat, zda je hračky 
v pořádku. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby. Informace uchovávejte pro 
pozdější použití.Dovozce: Ladislav Hubáček, Bukovka 61, 533 41 Lázně Bohdaneč; 
www.hracky-radovanek.cz 


