Features:
• Full Function Radio Control.
• 2.4GHz Frequency – allows up to 6 vehicles to run at the same time.
• Wheel Alignment – Adjust the wheel alignment located on bottom of vehicle between
front wheels.
• Internal Lithium battery with USB charging cord.

Egenskaper:
• Full funksjon radio fjernkontroll
• 2.4ghz Frekvens – lar opptil 6 kjøretøy kjøre samtidig.
• Hjulinnstilling – Juster hjulinnstillingen som befinner seg på bunnen av kjøretøyet
mellom forhjulene.
• Internt litium batteri med USB ladekabel.

Features – Operated by the transmitter:
• Move Left joystick up to move the vehicle FORWARD.
• Move Left joystick down to move the vehicle REVERSE.
• Move Right joystick left or right to move vehicle LEFT or RIGHT.

Egenskaper – styrt av senderen:
•
Flytt venstre joystick oppover for å flytte kjøretøyet FREMOVER.
•
Flytt venstre joystick nedover for å flytte kjøretøyet i REVERS.
•
Flytt høyre joystick til venstre eller høyre for å flytte kjøretøyet til VENSTRE eller
HØYRE.

Batteries/Recharging Unit (Included):
Transmitter – 2 “AA” batteries.
Vehicle – Internal rechargeable Lithium Ion Battery with USB Charging Cord.
Charge by USB:
1. Locate the ON/OFF Switch on underside of vehicle and switch to the OFF position.
2. Open the USB Cord Compartment cover located on the underside of the vehicle. Use
care when extending cord. Do not pull or tug on cord.
3. Plug USB cord into any computer.
4. Charging status light will be solid red while battery is charging. When charging is
complete, light will turn off.
5. Return cord and replace compartment cover.

Batterier/Ladeenhet (Inkludert):
Sender – 2 AA batterier.
Kjøretøy – internt gjenoppladbart litium ion batteri med USB ladekabel.
Lade med USB:
1. Finn ON/OFF bryteren på undersiden av kjøretøyet og sett til OFF posisjonen.
2. Åpne USB-kabel dekselet på undersiden av kjøretøyet. Vær forsiktig når du trekker ut
kabelen. Ikke trekk eller napp i ledningen.
3. Koble USB-ledningen til en datamaskin.
4. Ladestatus-lyset kommer til å være solid rødt mens batteriet lades. Når det er fulladet,
går lyset av.
5. Legg ledningen på plass og sett på igjen dekselet.

The Transmitter:
1. Open Battery Compartment cover located on back of transmitter.
2. Insert 2 “AA” batteries in the battery compartment. Be sure the (+) and (–) are properly
matched.
3. Replace battery compartment cover.
4. The transmitter will automatically sync with the vehicle.

Senderen:
1. Åpne batteridekselet som befinner seg på baksiden av senderen.
2. Sett inn 2 AA batteri i batterirommet. Pass på at (+) og (-) matcher som de skal.
3. Sett på plass igjen batteridekselet.
4. Senderen kommer automatisk til å synkronisere med kjøretøyet.

The Vehicle:
Locate the ON/OFF switch near USB Cord Compartment. Switch to the ON position.
The vehicle is now ready for use.

Kjøretøyet:
Finn ON/OFF bryteren nær USB-kabel dekselet. Sett det i ON posisjonen. Kjøretøyet er nå
klart for bruk.

IMPORTANT!
The internal Lithium Ion battery pack is only PARTIALLY CHARGED prior to shipment
and it is recommended the battery be fully charged before first use.

VIKTIG!
Det interne litium batteriet er kun DELVIS LADET før forsendelse og det anbefales at
batteriet lades opp helt før første bruk.

Caution:
Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug,
enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used
with this charger cable until the damage has been repaired.

Advarsel:
Ladere som brukes med leken må sjekkes regelmessig for skader på ledningen, kontakten, og
andre deler, og i tilfelle det er skader på disse må leken ikke brukes med denne ladekabelen
til skaden har blitt opprettet.

Notes:
1. Operate the vehicle within 80-100 feet (25-30 meters) range.
2. Switch off the toy when not in use.
3. Remove “AA” batteries in transmitter when not in use for long periods.
4. If vehicle is not functioning properly, make sure batteries in transmitter are fresh,
vehicle is fully charged.
5. Adult supervision recommended.
6. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.
7. Do not insert the USB cable into electrical socket outlets.
8. Do not use the included USB cable for purpose other than recharging this vehicle.
9. USB Power Adapter is not included.
10. To protect the battery and prolong its life, do not overcharge the vehicle.
11. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

Merknader:
1. Bruk kjøretøyet innen en radius på 80-100 fot (25-30 meter).
2. Skru av leken når den ikke er i bruk.
3. Fjern AA batteriene i senderen når den ikke brukes i lengre perioder.
4. Hvis kjøretøyet ikke fungerer skikkelig, sjekk om batteriene i senderen er nye, at
kjøretøyet er fullt oppladet.
5. Tilsyn av en voksen anbefales.
6. Vennligst fjern all emballasje før du gir denne leken til ungen din.
7. Ikke stikk USB kabelen inn i en elektronisk stikkontakt.
8. Ikke bruk den inkluderte USB kabelen for andre formål enn å lade opp dette kjøretøyet.
9. USB strøm adapter er ikke inkludert.
10. For å beskytte batteriet og forlenge levetiden, ikke lad opp kjøretøyet for mye.
11. Leken må bare kobles til utstyr som er merket med ett av disse to symbolene:

or

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance
environment.

eller

Dekningsytelsen blir muligens påvirket av sterke krefter i miljøet.
Dette produktet kommer ikke til å fungere som normalt i sterke elektrostatiske miljø.

This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.
Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Ta vare på den.

The instructions must be kept since it contains important information.
Vi ønsker deg mange glade timer med glede med din nye New Bright leke.
We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.
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