SCALEXTRIC – ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ POČÍTADLO KOL
OBSAH BALENÍ:
1 x přípojný díl dráhy, 1 x počítadlo, 1 x nastavovací díl dráhy
ZAPOJENÍ:
Zařízení odpočítává projetá kola od nastaveného počtu směrem dolů (nejvíce 999 kol). Zaznamenává pořadí jednotlivých autíček.
1) Vložte počítadlo do své dráhy tak, aby cílová čára byla až za startovací čárou ve směru jízdy.
2) Počítadlo je napájeno energií z dráhy, nejsou nutné žádné baterie.
3) Ihned po zapojení el. energie do dráhy se rozsvítí displej a začne blikat první číslo z leva. Nyní můžete naprogramovat
počet kol Vašeho závodu.
PROGRAMOVÁNÍ A ZÁVOD:
1) Položte auta na dráhu za startovací čáru.
2) Stlačte tlačítko + aby bylo možno nastavit první číslo na displeji a nastavte první číslo počtu kol.
3) Stlačte tlačítko > aby bylo možné přejít na druhé číslo a pak mačkejte tlačítko + abyste ho nastavili.
4) Opakujte bod č. 3 pro nastavení posledního čísla a pak stlačte tlačítko > pro potvrzení počtu kol. Opakovaným stlačením >
se vrátíte znovu k nastavení jednotlivých čísel.
5) Stlačte START. Startovací sekvence trvá 5 sekund, v průběhu počítadlo kol pípá. Poslední dlouhé pípnutí s vyšším tónem
znamená start závodů. První kolo je zaznamenáno až po jeho úplném projetí, kdy auta projedou přes cílovou čáru. Zelené
samostatné číslo zobrazí vedoucí auto v závodu. Když ho jiné auto předjede, číslo na displeji se změní podle skutečnosti.
( zelené světlo pulzuje až do skončení závodu).
VÝSLEDKY ZÁVODU A NOVÝ START:
Když vítězné auto projede nastavený počet kol, zobrazí se jeho číslo na zeleném displeji a začne blikat. Pořadí ostatních 3. aut se
zobrazí na červeném displeji zprava doleva následovně: 1. vítěz, 2. místo, 3. místo, 4. místo.
K odstartování nového závodu s původním nastavením počtu kol stačí znovu stlačit START, v případě změny počtu kol stlačit > a
postupovat podle bodů 1 – 3.
Důležité: V případě použití tohoto počítadla kol v kombinaci s řídící jednotkou pro 6. aut, se zobrazí na displeji pořadí pouze
prvních čtyř aut, auta na 5. a 6. místě nebudou zobrazeny.
UPOZORNĚNÍ:
Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 8. let věku. Používejte jen s autodráhou Scalextric.
ZÁRUKA:
V průběhu zákonné záruční doby bude vadný díl opravený, nebo vyměněný v případě že se závada projeví jako výrobní vada.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním výrobku, jeho nesprávným sestavením, poškozením při
hrubém zacházení, nebo použitím transformátoru jiné značky než Scalextric pro napájení dráhy.
Důležité: Je nutné, abyste si odložili původní obal výrobku pro případ nutnosti zaslání do záručního servisu, nebo případ vrácení
vadného výrobku.
www.mojeautodraha.cz

