
DMT5740
Carro Controle Remoto Recarregável
1:16 2.4Ghz Leia para brincar
Leia as instruções com atenção antes de entregar o brinquedo para a criança. Oriente-a 
a seguir as instruções aqui apresentadas a fim de evitar riscos.
ATENÇÃO: Não force a transformação do carro com as mãos. Isso pode danificar o brinquedo.
Este produto é destinado a crianças acima de 6 anos. É necessária a supervisão de um 
adulto enquanto a criança brinca. 

1. As pilhas deverão ser recarregadas por um adulto;
2. Nunca molhe as pilhas recarregáveis;
3. Nunca deixe as pilhas próximas ao fogo ou ao calor;
4. Não permita que a criança coloque qualquer parte do brinquedo na boca a fim de evitar danos 

ou asfixia;
5. Desconecte o kit de pilhas quando as mesmas estiverem recarregadas;
6. Antes de recarregar, verifique se os fios, plugs ou outros componentes estão danificados. 

Caso encontre algum dano, não recarregue;
7. As pilhas do controle remoto deverão ser inseridas na polaridade correta;
8. Certifique-se de mudar a posição das chaves “liga/desliga” no carro e no controle remoto 

para a posição “OFF”. Além disso, lembre-se de desconectar o kit de pilhas recarregáveis do 
carro, a fim de evitar que as mesmas descarreguem mesmo não estando em uso;

9. Quando as pilhas recarregáveis chegarem ao fim de sua vida útil, sugerimos que elas sejam 
descartadas em pontos específicos para esse tipo de objeto. Não as descarte no lixo comum.

Cuidados com as pilhas

1. Conecte o cabo USB ao kit de pilhas recarregáveis como indicado na ilustração do 
passo 1.

2. Conecte o cabo USB a um computador ou plug de tomada* como na ilustração do 
passo 2.

3. Durante o processo normal de carregamento, com duração de 90 minutos, um  
indicador luminoso acende.  Após o carregamento total, o indicador luminoso apaga. 

Como carregar as pilhas do carrinho

Conteúdo da embalagem

01 carro deformável operado 
por controle remoto
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01 manual de 
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1. Com o auxílio de uma chave Philips, abra a tampa do compartimento de pilhas 
localizado na parte de baixo do carrinho.

2. Como ilustrado no passo 2, conecte o kit de pilhas recarregáveis ao carrinho e as 
insira no compartimento de pilhas.

3. Com o auxílio de uma chave philips, feche a tampa do compartimento de pilhas.

Como colocar as pilhas recarregáveis no carrinho

Passo 1 Passo 2

Passo 2Passo 1

Conteúdo da embalagem

*não acompanha plug de tomada

*



O controle remoto utiliza 2 pilhas “AA” 1,5V (não incluídas), e o compartimento de pilhas 
é localizado na parte de baixo do controle.
1. Aperte e deslize a tampa do compartimento de pilhas.
2. Encaixe as pilhas na posição indicada na ilustração abaixo.
3. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para fechar. 

1. Inclinar o carro para direita ou esquerda 
2. Luz indicadora vermelha
3. Chave on/off (liga/desliga)
4. Pressione uma vez: deformar

Pressione por 3 segundos:
movimentos automáticos

5. Anda para frente
6. Anda para trás
7. Vira para a direita
8. Vira para a esquerda
9. Compartimento de pilhas

(2 pilhas “AA” 1.5 V - não incluídas)   

1. Evite expor este produto à luz solar ou ao calor.

2. Não mergulhe o produto na água, caso contrário, isso causará danos às peças.

3. Verifique se todos os parafusos estão presos.

4. Limpe manchas de poeira e óleo.

5. Quando você não utilizar o produto por um longo período, deverá remover a bateria 
do controle remoto e a bateria do carro.

Como colocar as pilhas no controle remoto

Recomendações gerais de funcionamento do brinquedo

1. Virar o carro para a esquerda e para a direita:

Utilize a roda do controle remoto para virar o carro para esquerda ou direita. Gire a 
roda no sentido anti-horário e o carro virará para a esquerda, enquanto no sentido 
horário vira para a direita. 

2. Andar para frente ou para trás:

Aperte o gatilho para o carro ir para trás, e empurre-o para frente para o carro ir para 
a frente.

ATENÇÃO: Quando o carro entra em contato com um obstáculo e gira 180º, por 
estar de ponta-cabeça, terá suas referências de direção (frente e ré) trocados.

3. Função de deformar:

Quando o carro estiver na forma estendida, aperte o botão de deformar (vide imagem 
da página 3), e automaticamente fará com que ele adquira uma forma encolhida. 
Para retornar à forma estendida, basta apertar o botão novamente. 

ATENÇÃO: Se a deformação não ocorrer conforme previsto, não tente fazê-la 
manualmente, pois isto poderá causar danos ao brinquedo.

4. Mostra de deformação:

Mantenha pressionado o botão de deformação do controle remoto para que o carro 
comece uma demonstração da função de deformar.

Como operar o brinquedo

Manutenção

Funções do controle remoto

1. Após certificar-se que o controle remoto e o 
carro estão devidamente equipados com a 
bateria e as pilhas recarregadas, o primeiro 
passo será mudar a posição das chaves 
“liga/desliga” no carro e no controle remoto 
para a posição “ON”;

2. Ao ligar o controle remoto, a luz indicadora 
vermelha irá acender. Após 5 segundos 
acesa, o controle remoto e carro 
estarão sincronizados com sucesso, e o 
brinquedo poderá começar a ser operado 

normalmente;
3. O carro de controle remoto é apropriado para 

andar em planícies, areia, gramado etc. 
Assegure-se de que seja utilizado em áreas 
abertas, e não em vias públicas ou em áreas 
movimentadas;

4. A distância entre o controle remoto e o carro 
deverá ser de até 30 metros. Controle o 
carro dentro desta faixa, para evitar que a 
sensibilidade do controle seja afetada.

Modelo: AT-806TX (2.4 GHz)
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