
 
 

Terénní auto  
A959 / A979 

 
Terénní auto na dálkové ovládání 

 

Uživatelská příručka 

 

 

 

 
Představení produktu 

Terénní auto A979 a A959 je dálkově ovládané vozítko s terénními koly, se kterým můžete jezdit 

ve venkovním prostředí i uvnitř budov. Pro bezpečné ovládání si prosím prostudujte tuto 

uživatelskou příručku. 

Bezpečnostní upozornění 

Pro jízdu si nevybírejte silnice s běžným provozem nebo místa, kde hrozí zranění dalších osob. 

Auto je schopné vyvinout rychlost až 50 km/h. 

Vyhněte se místům v blízkosti vody. 

Ujistěte se, že nikdo ve vašem okolí nepoužívá ve stejnou chvíli pro dálkové ovládání stejnou 

frekvenci. Frekvence se mohou rušit a auto nebude ovladatelné. 

Auto má nízký stupeň voděodolnosti, vyhněte se prosím většímu kontaktu s vodou či vlhkostí. 

Auto není hračka! Ovládat by jej neměli osoby mladší 14 let. 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost při vkládání a dobíjení baterie / baterií. Připojení obrácenou 

polaritou může způsobit nevratné poškození. 

Auto je vyrobeno z plastu. Vyhněte se používání auta v blízkosti extrémně vysokých zdrojů tepla 

nebo chladu. 



Vložení baterií 

Dálkové ovládání využívá čtyři tužkové baterie typu AA. Způsob vložení je znázorněn při vkládání. 

Auto používá samostatnou baterii. Doba dobíjení je cca. 150 minut. Doba provozu zhruba 10 

minut.  

Dobíjení baterie 

Způsob 

dobíjení je 

znázorněn na 

obrázku. 

Odstraňte 

pojistky držící 

kapotu, baterii 

odpojte (před 

prvním 

použitím není 

zapojená) vyjměte ji. Nedobíjejte baterii, pokud je připojená k autu! Po dobití baterie zhasne 

červená kontrolka.  

Zahájení používání 

1 – zapnutí auta 

(zapínejte až po 

zapnutí 

dálkového 

ovládání) 

2 – propojení 

kabelu baterie 

s autem 

3 – dobíjecí 

kabel baterie 

 

 

 

 

Ovladač zapnete pomocí tlačítka 1 (viz následující obrázek). Rozsvítí se indikátor (2). Teprve poté 

zapínejte samotné auto. 

 

 

 

 



Ovladač 

Pro směrové ovládání využijte volant na boku ovladače 

(4) a spoušť (3) pro pohyb vpřed a vzad. 

Pokud se auto po stisku spouště nepohybuje rovně 

vpřed, zkontrolujte, zda nejsou natočená kola. Pokud 

jsou kola rovně a problém přetrvává, požijte tlačítko 6 

pro trimování. 

Pokud auto leží na rovném podkladu a přesto se mírně 

pohybuje vpřed nebo vzad, použijte tlačítko 5 pro 

trimování. 

 

 

Péče o auto 

Pokud auto nepoužíváte, nechte vyjmutou baterii. 

Snažte se auto udržet čisté, odstraňte písek, bláto, prach atd. 

Kovové části občas promažte olejem. 

Likvidace 

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na 
území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a 
akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. 
 

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání 

musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. 

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.  

Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 61800 Brno) prohlašuje, že Terénní auto 
A979  a Terénní auto A959 je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 
426/200 Sb.). 
 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz. 
Tiskové chyby vyhrazeny. 

http://www.mobilnipodpora.cz/


 
 

Terénne auto  
A959 / A979 

 

 
Terénne auto na diaľkové ovládanie 

 

Užívateľská príručka 
 

 

 
 
Predstavenie produktu 

Terénne auto A979 a A959 je diaľkovo ovládané vozidlo s terénnymi kolesami, s ktorým môžete 

jazdiť vo vonkajšom prostredí i vo vnútri budov. Pre bezpečné ovládanie si prosím preštudujte 

túto užívateľskú príručku. 

Bezpečnostné upozornenie 

Pre jazdu si nevyberajte cesty s bežnou prevádzkou alebo miesta, kde hrozí zranenie ďalších osôb. 

Auto je schopné vyvinúť rýchlosť až 45 km / h. 

Vyhnite sa miestam v blízkosti vody. 

Uistite sa, že nikto vo vašom okolí nepoužíva v rovnakú chvíľu pre diaľkové ovládanie rovnakú 

frekvenciu. Frekvencia sa môžu rušiť a auto nebude ovládateľné. 

Auto má nízký stupeň vodeodolnosti, vyhnite sa prosím většímu kontaktu s vodou či vlhkosťou. 

Auto nie je hračka! Ovládať by ho nemali osoby mladšie ako 14 rokov. 

Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri vkladaní a dobíjanie batérie / batérií. Pripojenie obrátenou 

polaritou môže spôsobiť nezvratné poškodenie. 

Auto je vyrobené z plastu. Vyhnite sa používaniu auta v blízkosti extrémne vysokých zdrojov tepla 

alebo chladu. 



Vloženie batérií 

Diaľkové ovládanie využíva štyri tužkové batérie typu AA. Spôsob vloženie je znázornený pri 

vkladaní. 

Auto používa samostatnú batériu. Doba dobíjania je cca. 150 minút. Doba prevádzky zhruba 10 

minút. 

Dobíjanie batérie 

Spôsob 

dobíjania je 

znázornený na 

obrázku. 

Odstráňte 

poistky držiace 

kapotu, batériu 

odpojte (pred 

prvým použitím 

nie je zapojená) 

vyberte ju. Nedobíjajte batériu, ak je pripojená k autu! Po dobití batérie zhasne červená 

kontrolka. 

Zahájení používání 

1 – zapnutí auta 

(zapínejte až po 

zapnutí 

dálkového 

ovládání) 

2 – propojení 

kabelu baterie 

s autem 

3 – dobíjecí 

kabel baterie 

 

 

Ovládač zapnete pomocou tlačidla 1 (pozri nasledujúci obrázok). Rozsvieti sa indikátor (2). Až 

potom zapínajte samotnej auto. 

 

 

 



Ovládač 

Pre smerové ovládanie využite volant na boku ovládača 

(4) a spúšť (3) pre pohyb vpred a vzad. 

Ak sa auto po stlačení spúšte nepohybuje rovno vpred, 

skontrolujte, či nie sú natočená kola. Ak sú kolesá 

rovno a problém pretrváva, požijte tlačidlo 6 pre 

trimovanie. 

Ak auto leží na rovnom podklade a napriek tomu sa 

mierne pohybuje vpred alebo vzad, použite tlačidlo 5 

pre trimovanie. 

 

 

Starostlivosť o auto 

Ak auto nepoužívate, nechajte vybratú batériu. 

Snažte sa auto udržať čisté, odstráňte piesok, blato, prach atď. 

Kovové časti občas premažte olejom. 
Likvidácia 

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na 
území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory 
po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. 

 
Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po 

ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho 

recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.  

Vyhlásenie o zhode 

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájecká 14, 61800 Brno) prehlasuje, že Terénne auto 

A979 a Terénne auto A959 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č. 

426/200 Zb.). 

Kompletný text prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz. 

Tlačové chyby vyhradené. 

 


