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RC modely automobil
Porsche Cayman

Mercedes-Benz SL65 AMG
Lamborghini Aventador

BMW X6

U ivatelská p íru ka
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Úvod
D kujeme, e jste si zakoupil(a) RC model automobilu z nabídky iCess. 

Upozorn ní:

P ed pou itím si pe liv  p e t te u ivatelskou p íru ku a postupujte podle instrukcích uveden ch 
v p íru ce. 

• RC model není ur en pro d ti mlad í 14 let, jeliko  by mohlo dojít ke zni ení (rozpadu) 
modelu a následného udu ení mal mi díly. 

• Neprovád jte ádné úpravy na RC modelu a postupujte podle u ivatelské p íru ky. P i 
pou ívaní RC modelu se ujist te, e dodr ujete p i hraní bezpe nou vzdálenost. 
Nedoporu ujeme zapínat RC model a manipulovat s ním v blízkosti obli eje. 

• Jakákoliv neautorizovaná manipulace s RC modelem není doporu ená a m e vést 
k po kození modelu.

Obsah balení
• RC model automobilu z aktuální nabídky iCess
• U ivatelská p íru ka

P ed prvním pou itím
Stáhn te si aplikaci „iCess“ z App Store nebo z Google Play

• Verze iOS na Va em za ízení musí b t 4.0 nebo nov j í, resp. Android 2.0 nebo nov j í.

Instalace baterií 

RC model funguje nejlépe p i pou ití nov ch baterií. V p ípad , e nebudete RC model 
pou ívat del í dobu, tak z RC modelu baterie vyjm te.

• Vá  RC model pot ebuje 4 a  5 ks (v závislosti na modelu) 1,5V AA baterií (baterie 
nejsou sou ástí balení)

• Ujist te se, e je RC model vypnut
• Odejm te kryt na baterie z RC modelu
• Vlo te 1,5V AA baterie do RC modelu
• Vlo te kryt na baterie zp t na RC model
• V e je p ipraveno k prvnímu spu t ní

D le ité informace t kající se baterií

• Baterie, které nejsou ur eny k nabíjení se nepokou ejte znovu nabít
• Nabíjejte baterie za dozoru dosp lé osoby
• Nemíchejte staré a nové baterie
• Ujist te se, e jsou baterie vlo eny správn  do za ízení
• Vybité baterie nenechávejte v za ízení
• Nemíchejte alkalické baterie s jin mi typy baterií (standartními, nabíjecími)
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P ipojení RC modelu k Va emu za ízení

1. Zapn te RC model (viz obrázek)

2. Spus te Bluetooth na Va em za ízení 

3. P ipojení Va eho za ízení k Va emu RC modelu

4. Na Va em za ízení se objeví název Va eho RC modelu (iS650), klikn te na tla ítko „Yes“ pro 
spárování za ízení, v p ípad  pot eby vlo te heslo “0000”.

5. P ipojeno

6. Postupujte podle instrukcí, které jsou zobrazeny ve Va i aplikaci

Nastavení aplikace

• Mo nosti aplikace nastavíte zmá knutím tla ítka „Options“

• Music (hudba): zapnout/vypnout

• Audio: mo nost nastavení hlasitosti hudby

• Background (pozadí): mo nost nastavení pozadí v aplikaci

Ovládání Va eho RC modelu

Jakmile p ipojíte Va e za ízení k RC modelu spus te aplikaci „iCess“. Klikn te na tla ítko „play“ a 
zvolte jak  typ RC modelu máte (auto/helikoptéra). Poté si ze seznamu za ízení zvolte práv  to 
Va e. 
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Ovládaní RC modelu pomocí pohybu

1. Klikn te na tla ítko „start“
2. Pohyb dop edu/dozadu: naklo te Va e za ízení dop edu nebo k sob  (RC model by m l 

reagovat na tyto pohyby sm rem dop edu nebo dozadu) (viz obrázek 1 & 2)
3. Zato ení vlevo/vpravo: naklo te Va e za ízení vlevo/vpravo (viz obrázek 3 & 4)
4. Zastavení: zmá kn te tla ítko „stop“ na Va em za ízení (viz obrázek 5)

Ovládaní RC modelu pomocí joysticku

1. Pohyb dop edu/dozadu: posu te joystick sm rem dop edu/dozadu (viz obrázek 1& 2)
2. Zato ení vlevo/vpravo: posu te joystick sm rem vlevo/vpravo (viz obrázek 3 & 4)
3. Zastavení: zmá kn te tla ítko „stop“ na Va em za ízení (viz obrázek 5)

Vyrovnávání Va eho RC modelu

• Tla ítko „trimmer“ Vám pom e vyrovnat jízdu Va eho RC modelu, co  znamená, e pokud 
RC model p i pohybu vp ed zatá í mírn  vlevo/vpravo tak „trimmer“ posu te opa n m 
sm rem (viz obrázek)
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Dodate né funkce

Na spodní ásti aplikace se nachází následující funkce (viz obrázek 1) 

1. Setting (nastavení): 
a. Speed (rychlost): nastavení rychlosti
b. Music (hudba): zapnout/vypnout hudbu
c. Audio: nastavení hlasitosti hudby

2. Replay: mo nost p ehrání nastavené trasy jízdy

3. Record (nahrávání): Ulo te si svou nejlep í jízdu

4. Share (sdílejte): sdílejte své zá itky pomocí Facebooku, Twitteru nebo emailu (viz obrázek 
2)

Specifikace produktu
Hrací doba: zále í na kapacit  baterií
Dosah: p ibli n  10m
Typ baterií: 4-5x 1,5V AA alkalické baterie
Funkce: jízda dop edu/dozadu, zato ení vlevo/vpravo
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e ení problému

Problém P í ina problému e ení problému

Slabá baterie 
za ízení

Za ízení má slabou baterii Pln  nabijte Va e za ízení

RC model 
nejede

Baterie vlo ené v RC modelu jsou 
vybité

Vym te baterie ve Va em RC modelu

RC model 
nefunguje

Bluetooth ve Va em za ízení není 
zapnuté; baterie nejsou vlo eny 
správn  ve Va em RC modelu; Va e 
za ízení je vybité

Zapn te Bluetooth ve Va em za ízení; 
zkontrolujte zdali jsou baterie vlo eny 
správn ; nabijte Va e za ízení

RC model jede 
pomalu

Va e za ízení není v dosahu s RC 
modelem; baterie nejsou pln  nabité; 
ne istoty mohou bránit v pohybu kol

Ujist te se, e jste v dosahu 10 metr ; 
nabijte baterie v vlo te je do RC 
modelu; opatrn  odstra te  ne istoty, 
které brání v pohybu kol

RC model se 
to í dokola

Rozlad n  „trimmer“ Více informací o vyrovnávání Va eho 
RC modelu naleznete v sekci 
„vyrovnávání Va eho RC modelu“

Bluetooth 
spojení se 
nezda ilo

Jiné Bluetooth za ízení je p ipojeno 
k RC modelu

Odpojte za ízení, které je p ipojené 
k RC modelu a zkuste se znovu p ipojit

Typy na jízdu

1. Doporu ujeme pou ívat RC model na rovném, hladkém, nekluzkém a suchém povrchu. 
Jízda na koberci s del ími vlákny se nedoporu uje.

2. Nepou ívejte RC model na písku, ve vod  nebo na sn hu. Pokud p ijde RC model do styku 
s vodou, tak model ut ete a nechte jej dob e proschnout.

3. Nepou ívejte model v blízkosti betonov ch zdí, jeliko  m e dojít k p eru ení  Bluetooth 
signálu.

Pou ití a údr ba

• S RC modelem zacházejte opatrn , a v ádném p ípad  s ním neházejte, jeliko  m e dojít 
k po kození modelu nebo i kompletnímu rozbití

• Nenechávejte RC model ve vlhkém prost edí
• P ed manipulací s RC modelem se ujist te, e nemáte mokré ruce
• Pokud dojde k po kození modelu, tak model dále nepou ívejte
• Nepou ívejte RC model na nerovném povrchu
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