
1:14 4WD sähkö- 
krossiauto 

Huomio: Tämä tuote ei ole lelu. Se on suunniteltu yli 14-vuotiaille käyttäjille. 
Noudata sekä tätä että radiolaitteiston käyttöohjetta. Tämä ohje on tarkoitettu 

mallille 144001. 

 
Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. 

Puh. 010 430 3490 



Turvallisuus ja varoitukset 
* RC-auton käyttö yleisillä teillä tai kaduilla voi olla vaarallista. 

* Henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi älä käytä RC-autoa ruuhkaisissa paikoissa tai lähellä ihmisiä 

tai eläimiä. 

* Älä käytä RC-autoa jokien, lampien tai järvien lähellä, jotta se ei putoa veteen. 

* Varmista, ettei lähistöllä kukaan muu käytä samaa taajuutta kuin 

sinä. Riippumatta siitä, käytetäänkö taajuutta ajamiseen, 

lentämiseen tai veneilyyn, saman taajuuden jakaminen voi 

aiheuttaa RC-mallin hallinnan menettämiseen. 

* Noudata aina seuraavia ohjeita välttyäksesi RC-auton hallinnan  

menetykseltä: 

1. Vedä lähettimen antenni kokonaan ulos. 

2. Kytke lähetin päälle. 

3. Kytke RC-auto päälle. 

* Sammuta laitteet päinvastaisessa järjestyksessä. 

* Älä koskaan koske tai pysäytä pyörivää pyörää. 
* Älä käytä RC-autoa sateessa tai aja lätäköiden yli, koska vesi voi johtaa toimintaongelmiin. 

* Moottori ja akku kuumenevat käytön aikana. Käsittele niitä varoen. 

* Työnnä lähettimen antenni sisään, kun et käytä sitä. 

* Poista paristot ja akku autosta ja lähettimestä, kun niitä ei käytetä. 

Akun käsittelyä koskevat varoitukset 
* Älä pura akkua tai laturia äläkä katkaise akun johtoa. 
Se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai vaurioittaa tuotetta. 

* Lataa akku yhteensopivalla laturilla ja laturin ohjeita noudattaen. 

 Älä muokkaa laturia tai lataa akkua väärällä tavalla. 

* Anna akun jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kytket sen laturiin. 

* Irrota laturin johto RC-autosta ja pistorasiasta, kun et käytä sitä. 

* Poista lähettimen paristot, kun et käytä sitä pitkään aikaan. Muuten ne voivat  

vuotaa ja vahingoittaa lähetintä. 

* Älä koskaan heitä käytettyjä paristoja tuleen. Ne voivat räjähtää aiheuttaen  

vakavia vammoja. 

Turvallisuusvarotoimet 

Älä käytä RC-autoa julkisilla 

teillä, ruuhkaisissa paikoissa tai 

lähellä pieniä lapsia. 

 

 

 

Tuote sisältää pieniä ja teräviä osia, 

joten kokoa se ja säilytä sitä lasten 

ulottumattomissa. 

 

 

 

 

Antennin kärki voi olla vaarallinen. 

Älä osoita sillä muiden kasvoihin. 

  

 

Moottori kuumenee käytön aikana. 

Älä koske siihen ennen kuin se on 

jäähtynyt. 

 



Kuvaus Syy Ratkaisu 

Auto ei toimi lainkaan. 

 

Lähetin tai vastaanotin on pois 
päältä. 

Kytke sekä lähetin että vastaanotin 
päälle. 

Lähettimen paristot on asetettu 

väärin. 

 

Aseta lähettimen paristot oikein. 

 

Ajoakussa ei ole tarpeeksi 
virtaa. 
 

Lataa ajoakku. 

Lähettimen kantama on 

liian lyhyt. 

 

 

 

Joku muu käyttää samaa 

taajuutta kuin sinä. 

 

 

Vaihda käyttämääsi taajuutta, odota, 

kunnes taajuus vapautuu tai siirry 

toiseen paikkaan ajamaan. 

 

 

 

 

Lähettimen paristoissa tai 

vastaanottimen akussa ei ole 

tarpeeksi virtaa. 

Vaihda lähettimen paristot ja lataa 

ajoakku. 

 
Antenni ei ole kunnolla 

kiristetty tai vedetty täysin ulos. 

 
 

Varmista, että antenni on kiinni 

kunnolla ja vedä antenni täysin ulos. 

 

HUOMIO 

* Noudata asennuksessa ja käytössä käyttöohjetta ja pakkauksen 
kuvauksia. Aikuisen tulee asentaa tietyt osat. 

* Tuote sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara. 
* Älä koskaan käytä RC-autoa sateessa tai kosteassa paikassa. 
Se voi johtaa toimintahäiriöön. 

* Hävitä pakkauksen kääre, jotta se ei aiheuta vaaraa lapsille. 
* Tarkista laturin, johtojen, pistokkeen, rungon ja muiden osien 
kunto säännöllisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut, älä käytä 
laitetta ennen kuin vauriot on korjattu. 

* Laturi ja akku on kytkettävä niissä ilmoitettuun virtalähteeseen. 
* Tuotetta saa käyttää vain alkuperäisen laturin kanssa. 
* Tuote sisältää ulkonevia osia, jotka voivat olla vaarallisia 
lapsille. 
 

Vianetsintä       

Älä käytä samaa taajuutta jonkun muun kanssa samaan aikaan. Se 
voi johtaa hallinnan menettämiseen tai vakavaan onnettomuuteen.  



Ohjaaminen 

Kun käännät rattia vasemmalle, auto kääntyy 

vasemmalle. Ohjaus toimii portaattomasti. 

 

Kääntymiskulma 
Kääntymiskulma 

Kun käännät rattia oikealle, auto kääntyy 

oikealle. Ohjaus toimii portaattomasti. 

 

 

Kääntymiskulma 
► Kääntymiskulma 

Kun vedät liipaisinta taaksepäin, auto 

liikkuu eteenpäin. 

 Kaasuliipaisin toimii portaattomasti.  
 Työnnä liipaisinta eteenpäin 
jarruttaaksesi. 

 
 

Eteenpäin 

Vedä 

Vapauta liipaisin palauttaaksesi kaasun 

neutraaliin asentoon. 

 Kun työnnät liipaisinta eteenpäin, auto 

peruuttaa. 

 

 Kaasuliipaisin toimii portaattomasti. 

 

 

Taaksepäin 

Työnnä 

Tarvittavat työkalut 

Asennukseen tarvittavat työkalut 

Kuusiokoloavain Mattoveitsi Philips-ruuvimeisseli (pieni) 

Sivuleikkurit 

Pikaliima 
 

Mutteriavain Kärkipihdit Sakset Philips-ruuvimeisseli (iso) 



HARJOITTELU JA YLLÄPITO 

Käyttö 

1. Kytke lähettimen virta (1) ja varmista, että virtailmaisin (2) vilkkuu punaisena. 

Kytke auton virta päälle. 

2. Pidä autoa ilmassa ja käytä liipaisinta (3) varovasti. Tarkasta, että pyörät 

pyörivät eteenpäin ja taaksepäin. 

3. Käännä lähettimen rattia (4) kumpaankin suuntaan ja tarkista, että ohjaus 

toimii. 

4. Aseta auto maahan. Asetu sen taakse ja paina varovasti kaasua (3). Jos auto 

ei kulje suoraan, säädä ohjaustrimmiä (5). 

5. Jos käännät kaasuliipaisimen säädintä (6) oikealle, auton huippunopeus 

kasvaa. Kun käännät sitä vasemmalle, huippunopeus hidastuu. 

6. Auto on nyt käyttövalmis. 

Virtailmaisin 
Ohjaustrimmi  

Kaasun vaste  

Liipaisin 

Lähettimen 
paristokansi 
 
 

Ohjauksen  
ratti 
 

Virtakytkin 



Harjoittelu 

Harjoitellaan ajamista! Rakenna RC-autorata tilavaan ja turvalliseen paikkaan. Voit käyttää esim. 

kartioita, tyhjiä tölkkejä jne. Aja suorat osuudet nopeasti ja hidasta mutkiin. 

 

Ylläpito 

Irrota ajoakku autosta, kun et käytä sitä. 

 

Poista hiekka, muta ja lika. 

Levitä metalliosiin 

ruosteenestoainetta. 

 

Säilytä auto ja akku erikseen, kun niitä ei 

käytetä. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


