
 

Komplekti kuuluvad: auto, juhtpult ja mitmekeelne kasutusjuhend. Patareid pole komplektiga kaasas! 

OHUTUSNÕUDED 

 Enne esimest kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Antud toodet võib kasutada ainult vastavalt 
kasutusjuhendile. Hoia kasutusjuhend ja pakend alles, kuna neis on olulised juhendid.  

 Mõeldud kasutamiseks alates 8. eluaastast, täiskasvanu järelevalve on soovitatav! Ei sobi 
kasutamiseks alla 3-aastastele lastele, kuna sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht! 

 Auto sobib kasutamiseks sisetingimustes või kuivades välitingimustes. Autot ei tohi 
kasutada avalikel teedel. 

 Autot ei tohi kasutada arstimite või alkoholi mõju all olles. 

 Hoia kasutamise ajal käed, nägu ja avarad riided autost eemal.  

 Auto ja puldi mitte kasutamisel tuleb need välja lülitada ja pikaaegsel mitte kasutamisel patareid 
eemaldada.  

 Vältimaks auto üle kontrolli kaotamist, jälgi, et auto oleks alati nägemisulatuses. Tähelepanematus ja 
hooletus võivad päädida kahjustustega. 

 Ära sõida autoga inimeste, loomade, sõiduteede ega veekogude läheduses. 

 Auto ei sobi kasutamiseks füüsiliste või vaimsete piirangutega inimestele. Soovitame autot kasutada 
eelnevalt sarnaseid tooteid kasutanud inimese järelevalve all. 

 Veendu alati, et auto kasutamisel keegi viga ei saaks. 

 Toodet võib parandada ainult Revelli varuosadega. Vastasel juhul võib toode enam mitte töötada või 
ohtlikuks osutuda. Ohtude vältimiseks kasuta toodet kohas, kus vajadusel saad kasutamise koheselt 
lõpetada. 

 Tähelepanu! Kasutamisel toote osad pöörlevad ja toode võib kuumeneda! Vajalik 
täiskasvanu järelevalve! 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KÄITLEMISE MÄÄRUS 

 Kõik patareid tuleb enne toote minema viskamist eemaldada.  

 Kõik juhtmed tuleb läbi lõigata.  

 Patareid peavad ära viskamisel olema täiesti tühjad.  

 Lõppseadmestik tuleb katta isoleerteibiga, vältimaks lühiste teket.  

 Vii kõik patareid ja elektriseadmed selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti. Ülejäänud osad viska olmeprügi hulka. 

CE-VASTAVUSMÄRGIS 

 Revell GmbH kinnitab, et toode vastab kõikidele EL-i õigusaktides sätestatud nõuetele.  

 Vastavusdeklaratsiooni näeb aadressil www.revell-control.de 

PATAREID 

 Juhtpult vajab patareisid 2 X 1,5 V AA ja auto 4 X 1,5 V AA. 

 Laetavad patareid tuleb enne laadimist puldist ja autost eemaldada. Mittelaetavaid patareisid ei tohi 

laadida! Samuti ei tohi samaaegselt kasutada eri tüüpi patareisid või uusi ja vanu patareisid koos. 

 Patareide paigaldamiseks jälgi juhiseid piltidel 3A-3F. Ava kaas (1F ja/või 2E), sisesta sobivad patareid, 

sulge kaas. Jälgi polaarsust (+ ja -)! 

 HOOLDUS 

 Puhastamiseks võib kasutada niisket lappi.  

 Väldi kokkupuudet veega!  

 Kaitse autot ja pulti otsese päikesevalguse ja kuumuse eest! 



 

AUTO 

Vaata jooniseid originaaljuhendilt. 1A Veotelg, 1B Antenn, 1C Kinnituskang, 1D Sisse/välja lüliti, 1E 

Rattajooksu reguleerija,  1F Patareikamber, 1G Patareikambri kruvi 

JUHTPULT  

2A Juhtimiskang (edasi-tagasi), 2B Sisselülitusele viitav tuli, 2C Antenn, 2D Juhtimiskang, 2E Patareikamber, 

2F Kinnituskang 2G Patareikambri kruvi    

ETTEVALMISTUS 

1. Juhtpult aktiveerub juhtkangi liigutamisel automaatselt. Lülita auto all olev sisselülitusnupp (1D) ON-

asendisse (4A). Pärast kasutamist tuleb sisselülitusnupp lülitada OFF-asendisse. 

2. Veatu sõidu tagamiseks tuleb rattajooks reguleerida. Kui otse sõites kaldub auto natuke paremale või 

vasakule, tuleb auto all asuvat rattajooksu reguleerijat (1E) keerata vastupidises suunas (vt. pilt 5). 

SÕITMINE 

1. Edasi sõitmiseks lükka juhtimiskangi (2A) edasi, tagurdamiseks tagasi. 

2. Vasakule pööramiseks vajuta juhtimiskangi vasakule (2D), paremale pööramiseks paremale. 

 OHUTU SÕITMINE 

1. Jälgi, et auto oleks alati nägemisulatuses. 
2. Jälgi, et sõitmiseks oleks piisavalt ruumi ja vajuta juhtimiskange õrnalt. 
3. Pärast kokkupõrget vabasta kang, et vältida elektroonika rikkumist. 
4. Sõitmiseks sobib avar ja takistusteta ruum. 
5. Ette sõitmist veendu, et teel poleks inimesi ega loomi. 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

1. Kui auto ei liigu või juhtpult ei tööta, on patareid kas valesti sisestatud või tühjad. Kontrolli, kas patareid 

on õigesti sisestatud (jälgi poolusi!), või vajadusel asenda uute patareidega. 

2. Kui autot ei saa juhtpuldi abil liigutada ning viga pole patareides, võib olla katkenud ühendus auto ja 

juhtpuldi vahel. Jälgi, et auto ja juhtpuldi vaheline vahemaa oleks alla 10 meetri. 

 SOOVITUS JA KONTAKTID 

 Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed.  

 Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. 
 

Revelli toodete maaletooja AS Rekato, Paavli 2A, Tallinn.  
Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/rekato.ee 
Tutvu Revelli ja kogu meie tootevalikuga e-poes: www.rekato.ee 
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