
DMT5961 - Carro Gravidade Zero

INSTRUÇÕES
COMPONENTES:

PILHAS:

CARREGANDO O CARRO:

DIRIGINDO NO CHÃO:

CARRO CONTROLE /CARREGADOR

Indicador de recarga

Direita / esquerda

Compartimento do 
cabo carregador

Mudar canal

Liga / DesligaIndicador ligado

Transmissor Infravermelho

Função 
trimmer

Frente / trás

ATENÇÃO: O carro possui três canais A/B/C. O controle e o carro devem estar no mesmo canal, para que possam funcionar.

Para trocar as pilhas - Controle remoto
1. Com o auxílio de uma chave philips, 
abra a tampa do compartimento de pilhas, 
localizado na parte de trás do controle. 
2. Insira 6 pilhas “AA” (não incluídas), 
como mostra a imagem abaixo.
3. Feche a tampa do compartimento de 
pilhas com o auxílio de uma chave philips.

O controle utiliza 6 pilhas “AA” (6 x 1,5V - não incluídas).

1. Deslique o brinquedo mudando 
a chave WALL/FLOOR/OFF 
localizada na parte de trás do 
carro para a posição OFF. 
O carro só carrega se estiver 
desligado. 

Conecte a ponta USB a um 
adaptador de energia (não 
incluído), e a outra ponta na 
porta na parte de trás do carro. 

1. Mude a chave WALL/
FLOOR/OFF localizada 
na parte de trás do carro 
para a posição “FLOOR”

3. Abra a tampa do 
compartimento com o 
cabo carregador. 

4. Plugue o cabo 
carregador na porta 
de trás do carro. 

2. Mude a chave do controle 
para a posição ON.

O carregamento deve levar entre 40 e 60 minutos, dependendo da quantidade de carga restante na bateria. 
NOTA: Não carregue a bateria imediatamente após o uso. Deixe a bateria esfriar por pelo menos 10 minutos. 
O indicador de carregamento ficará verde durante o carregamento e apagará quando estiver totalmente carregado.

O joystick da esquerda controla 
o carro para frente e para trás. 

Vá para a frente e a luz 
da frente acende.

Vá para a frente e a 
luz da esquerda acende. 

Vá para a frente e a luz 
da direita acende. 

Vá para a trás e a luz 
de trás acende.

Empurre o joystick esquerdo para a frente e o joystick direito para a esquerda ou 
direita para controlar a direção do veículo.

Carregando com o 
controle/ carregador:

Carregando com o 
cabo USB:



1. Verifique se a superfície está limpa de sujeira / poeira. 
2. Verifique se a superfície não é muito áspera ou muito lisa. 
3. Verifique se a superfície é plana. 
4. Quando o carro faz o deslocamento à esquerda, o emissor de controle faz o ajuste à 
direita, quando o carro faz o deslocamento à direita, o emissor de controle faz o ajuste 
à esquerda, apenas faz o ajuste na corrida.
1. Limpe os pneus com um pano úmido. 2. Dobre as saias de tecido para uma melhor 
vedação antes do uso.

1. Sucção entupida.

1. Certifique-se de descarregar e depois carregue novamente por 40 a 60 minutos. 
2. Limpe os pneus e verifique se a parede e o chão também estão limpos. 
3. Verifique se as saídas de ventilação estão danificadas. Se estiverem soltas, 
prenda-os novamente com fita flexível. 
4. Verifique se a superfície é plana.

1. Mude a chave WALL/
FLOOR/OFF localizada 
na parte de trás do carro 
para a posição “WALL”.

2. Ajuste as saídas de 
ar do carro para fora 
em um ângulo de 45º 
para garantir a sucção 
adequada do ar do 
veículo na parede.

Quando mais de uma pessoa for brincar junto com seus carrinhos é preciso ajustar a frequência. 

1. Mude a chave do controle e carro 
para a posição OFF.

3. Em seguida, ajuste o canal do carro para corresponder com o do controle (certifique-se de fazer 
a correspondência da frequência uma por uma). Mude a chave ON/OFF do carro e do controle 
para a posição ON. 

2. Mude a frequência nos controles para cada 
um em uma posição. 

Coloque o controle na 
posição ON. 

Coloque o 
veículo na 
parede.

DIRIGINDO NA PAREDE:

AJUSTANDO A FREQUÊNCIA:

Vá para a frente e a luz 
da frente irá acender. 

Vá para a frente
e a luz da esquerda 
irá acender. 

Vá para a frente
e a luz da direita
irá acender. 

Vá para a trás e a luz 
de trás irá acender. 

Utilize com a supervisão de um adulto!
Utilize apenas em superfícies lisas e limpas!

O carro não liga.
1. Verifique se a chave ON/OFF está na posição ON (ligado).
2. A bateria do controlador está instalada com polaridade incorreta. Verifique as 
marcações (+) e (-) para garantir que a bateria esteja alinhada corretamente. 
3. As pilhas estão gastas. Instale pilhas novas.

A proteção contra sobrecorrente está ativada. Desligue o veículo por 30 segundos 
e depois reinicie.O carro não sobe.

O carro não anda reto.

O carro desliza quando 
sobre a parede. 

O carro cai quando 
sobre a parede. 

O carro sobe a parede. 

SAÍDAS DE AR

PROBLEMAS COMUNS
PROBLEMA SOLUÇÃO


