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Ferrari 488 GTB

Manual de Instruções 

Carro Telecomandado
Modelo: 75600

INTRODUÇÃO 

TABELA DE CONTEÚDOS 

F
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-1.4 dBm          
10 – 20 metr

II 

Antes de entregar o brinquedo à criança, remova todos os elementos da embalagem, por exemplo: fios, parafusos, clipes de papel,

O fabricante não é responsável por quaisquer alterações ou modificações feitas a um brinquedo que não 
tenham sido explicitamente aceites por ele e que possam causar limitações à sua utilização. O fabricante não é 
responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão que possa ocorrer, tendo sido causada por alterações não 
autorizadas ao dispositivo.

: 1:14
Nº de lote: 603/2020 
Frequência: 2.4 GHz

Peso líquido (sem contar com as pilhas): 677 g 
Peso bruto: 1202 g

Não mergulhe o brinquedo na água, pois isso pode danificar os circuitos elétricos.

estiverem a utilizar o brinquedo.

As pilhas devem ser substituídas se estiverem danificadas ou se o eletrólito tiver derramado. Não desmonte as

Não utilize o brinquedo em estradas muito movimentadas ou sobre fios de alta tensão. Mantenha-se seguro!
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III CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

IV UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO 

Instalação / substituição das pilhas: 

  

  
P  

 

3. Abra o compartimento das pilhas na parte de baixo do comando e insira 2 pilhas AA de 1,5 V CC. de acordo com 
a polaridade indicada. Em seguida, feche a tampa do compartimento das pilhas. (Fig. 2)
4. Antes de começar a utilizar o brinquedo, o comando necessita de ser sempre emparelhado com o carro. A luz LED 
no comando irá começar a piscar. Ligue o carro e a luz LED do comando irá parar de piscar. Isto significa que o 
comando e o carro estão emparelhados e que pode começar a utilizar o brinquedo.
5. A direção pode ser ajustada com a ajuda do botão de ajuste para que o carro se desloque em linha reta.
6. Mude as pilhas quando o indicador LED escurecer, que é sinal que tem as pilhas fracas.
7. À medida que as pilhas se forem gastando, o carro pode perder velocidade e/ou algumas funções. Substitua as 
pilhas por pilhas novas. O tempo de utilização pode depender do estilo de condução.
8. Os comandos 2.4GHz são compatíveis com a utilização de diversos carros ao mesmo tempo sem interferência, 
desde que o emparelhamento tenha sido feito corretamente um a um, seguindo os passos acima descritos. Ou seja, 
quando o primeiro comando acaba de emparelhar com o primeiro carro, mantendo-os ligados, o segundo comando 
poderá começar a emparelhar com o segundo carro e assim sucessivamente.
9. Desligue sempre o brinquedo após brincar com o mesmo.
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10. Este brinquedo usa tecnologia de comunicação 2.4GHz, que é compatível com multiequipamentos e multiutilizadores, 
com elevada rapidez de resposta, alta precisão e pouca interferência.

V INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
LIMPEZA

ARMAZENAMENTO:

VI RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Problema Solução 

BOTÃO DE AJUSTE

DA DIRECÇÃO

COMPARTIMENTO

PILHAS

DAS PILHAS

Causa Provável

Substitua as pilhas por pilhas 
novas.

Aproxime-se do carro ou  
posicione-se numa colina 
para apanhar melhor o sinal.

(NÃO INCLUÍDA)
PILHAS AA x2

TRÁS
DIREITA

ESQUERDA
FRENTE
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VII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E NORMAS EUROPEIAS
 

 

 
 

 
A declaração de conformidade encontra-se disponível em www.joinco.pt.

VIII EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

IX IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
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Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the 
PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive 
designs are property of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari 
cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark 
and trade dress regulations.
Licensee: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 
Manufacturer:RASTAR GROUP
Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua, 
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
Http://www.rastar.co

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:
Marcas registradas usadas de acordo com a licença 
Licenciado: RASTAR GROUP
Produtor: RASTAR GROUP
Informações adicionais: http://www.rastar.com
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