
Precauções:

1. Quanto mais força for utilizada ao apertar o controle, mais rápido o carro irá andar.
2. É preciso diminuir a velocidade do carrinho nas curvas para que ele não saia da pista.
3. Só é possível um carro por pista.
4. Antes de utilizar, remova a poeira da pista com um pano macio e seco (nunca utilize pano úmido).

INSTRUÇÕES

Manual do usuário
DMT5890-5891-5892
LEIA O MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE ENTREGAR
O BRINQUEDO À CRIANÇA.

1 – Conecte as pistas em 
uma superfície plana.

2 – Alinhe os encaixes da 
curva da pista com os 
encaixes do guarda corpo. 
Encaixe-os verticalmente.

3 – Deslize o guarda corpo 
para a direita para trava-lo.

4 – Posicione a parte de baixo do 
clipe na lateral da pista e o empurre 
de forma que encaixe a parte de 
cima. Encaixe a bandeira.

5 – Instale os pés da pista. Você pode regular a altura adicionando ou removendo as peças 
indicadas por Q.

Montagem

Para os modelos DMT5891 e DMT5892

Apenas para o modelo DMT5892



Para começar a brincar:

Solução de problemas

Ajuste do carro:

1 - Coloque o carro na pista se certificando que o pino guia (localizado na parte de baixo do carro) 
está encaixado no vinco da pista. Verifique também se os fios de cobre do carro estão tocando a 
placa de ferro da pista.
2 - Encaixe os cabos dos controles na caixa de controle. (linha 1 / linha 2).

É importante que os fios localizados na parte de 
baixo do carro estejam sempre ajustados. Caso 
os fios estejam bagunçados, arrume-os de forma 
que fiquem ajustados novamente.
OBSERVAÇÃO: As pontas do lado direito e 
esquerdo não devem se tocar ou formarão um 
pequeno circuito e o carro não irá andar.

1. Os fios de cobre da parte de baixo do carro estão em contato com a pista?
2. Os carros estão posicionados na pista na direção correta?
3. As pistas foram conectadas da forma correta?
4. Verifique na caixa de controle se o cabo conectado está na posição correspondente ao carro.
5. Verifique se os cabos de energia estão devidamente conectados.

O carro não anda

1. As pistas foram conectadas da forma correta?
2. Verifique se existe alguma sujeira nos fios da parte de baixo do carro. Poeira pode afetar o 
contato do carro com a pista, alterando a velocidade. 
3. Existe algum outro objeto na pista que possa estar sendo um obstáculo?

O carro está andando devagar

1. Verifique se os fios localizados na parte de baixo do carro estão com ângulo maior do que 45°. 
Caso esteja, ajuste como demonstrado acima.

O carro está saindo da pista

1 2

Os fios devem estar a uma 
inclinação de 45°.


