
Návod na použitie Overmax X-monster 3.0 

 

Dôležité informácie 

Pred prvým použitím našich produktov si prečítajte tieto informácie a oboznámte sa s ich 
funkciami podľa návodu na použitie. 

1. Nikdy neupravujte ani nemente žiadne časti výrobku. Túto činnosť môže vykonávať iba 
autorizovaná služba. 

2. Nepoužívať, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený 

3. Nepoužívať výrobok vykazujúci známky poruchy, ponorený do vody, prehriatia, zmeny 
farby alebo iných atypických prejavov. V takom prípade sa obráťte na autorizovaného 
servisného zástupcu. 

4. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke bez dozoru. 

5. Výrobok je určený pre osoby staršie ako 14 rokov. Nedovoľte mladším osobám, aby ho 
používali. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. 

6. Výrobok používajte mimo ohňa, vysokých teplôt, horľavých povrchov, priameho slnka, 
iskier, olejov a ostrých hrán.  

7. Výrobok nepoužívať v horľavom, výbušnom a toxickom prostredí. 

8. Nepoužívať chemikálie na čistenie výrobku. 

9. Po každom použití vypnite a odpojte batériu. 

10. Nedávať do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte v blízkosti vody. 

11.Pred čistením alebo prepravou výrobok vypnite a odpojte batériu.  

12. Nepoužívať na iné účely, ako sú určené. 

13. Nepoužívajte ostré predmety. 

14. Na výrobok nepokádajte iné predmety. 

15. Výrobok použite na jazdu na rovnom a tvrdom povrchu. Nepoužívajte na trávu, piesok, 
prach ani na iný povrch, ktorý by mohol znečistením poškodiť výrobok. 

16. Nabíjať batériu používajte iba nabíjačku, ktorá je súčasťou zariadenia. 

17. Po každom nabíjaní vypnite nabíjačku zo zásuvky. 

18. Sledujte polarizáciu batérie ovládača. 

19. Do modelu, používajte iba batérie obsiahnuté v balení a v ovládači batérie AA 1,5 V. 

20. Po použití sa nedotýkajte motora vozidla. Môže mať vysokú teplotu. 
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Montáž batérie do ovládača 

1. Vyberte kryt batérie 

 
 

 

2. Vložte 3 batérie AA 1,5 V. Pozorujte polaritu.  

Prepínač 

Riadenie kolesa 
Napájanie LED 
diód  
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Kytica batérií 



 
 

3. Zapnite kryt batérie 

 
 
 

Nabíjanie batérie 

1.Vypnite auto 

2.Nabíjačku zapojte do zásuvky USB v počítači alebo adaptéri. Potom pripojte batériu k nabíjačke. Počas 
nabíjania dióda bliká.  

3.Po nabití batérie je LED dióda osvetlená zelenou farbou. Odpojte batériu od nabíjačky 

4.POZOR - Po použití v aute počkajte 10-15 minút, kým začnete nabíjať batériu. Nikdy nenechávajte batériu 
pripojenú do nabíjačky bez dozoru 

Návod na použitie 

1.Zapnite spínač vozidla do polohy ON 

2.Zapnite prepínač ovládača do polohy ON. Riadiaca dióda začne blikať. Počkajte približne 15 sekúnd, kým sa 
ovládač pripojí k vášmu autu. Kontrolná dióda sa rozsvieti. POZOR- vždy najprv zapnite auto, aby ste nespôsobili 
problém s pripojením týchto dvoch zariadení. 

3.Pro jazdy vpred, stlačte tlačidlo pre seba. Ak chcete zastaviť a jazdiť dozadu, stlačte tlačidlo v opačnom smere. 
Čím ťažšie stlačíme tlačidlo, tým rýchlejšia je jazda.  
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1. Ak chcete ísť dopredu, stlačte tlačidlo pre seba. Ak chcete zastaviť a jazdiť dozadu, stlačte tlačidlo v 

opačnom smere. Čím ťažšie stlačíme tlačidlo, tým rýchlejšia je jazda.  

 
 

Ovládanie zatáčania 

Ak máte pocit, že auto nemá priamku, existuje možnosť regulovať otáčanie kolies na ovládači. 



 
 
 
 
 

Čistenie a údržba 

1.Pred čistením vypnite zariadenie 

2.Použite vlhkú handričku 

3.Do nepoužívať chemikálie 

4.Zariadenie po každom použití očistite od prachu  

 

 


