
-1-

BMW i8

 

I 1 VI 3

II 1 VII 4

III 2 VIII 4

IV 3 IX 5

V 3

I   
 1:24

603/2020
Frequência: 

Fonte de alimentação do carro: 3 x Pilhas AA 1,5 V (pilhas não incluídas)
Fonte de alimentação do comando: 2 x Pilhas AA 1,5 V (pilhas não incluídas)

Duração das pilhas: cerca de 15 a 20 minutos (dependendo do tipo de pilhas)
Funções: Anda para a frente e para trás, virando para a esquerda e para a direita
Características: aparência autêntica, corpo feito de plástico, suspensão independente

Potência máxima de radiofrequência:
Alcance máximo do controle remoto:

 2.4 GHz

 
 -1.4 dBm
10 – 20 metr

236 g
453 g 
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Carro Telecomandado
Modelo: 48400
Instruções de utilização 
Recomendado para crianças a partir dos 6 anos de idade.
INTRODUÇÃO

TABELA DE CONTEÚDOS

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por escolher o produto RASTAR. Acreditamos que seu uso será um prazer. Por favor, tenha atenção - leia as instruções antes de usar o 
produto, em particular as instruções de segurança.
Por favor, mantenha as instruções para referência futura.

Um carro com controle remoto dá-lhe a você a oportunidade de se sentar atrás dos controles da réplica exata de um carro real. 
Toda criança pode-se sentir como um piloto pro�ssional, aprendendo manobras básicas até às mais difíceis.

Características e Funções Resolução de Problemas

Explicação de Símbolos

Importador/Distribuidor

Escala:
Nº de lote: 

Peso líquido:
Peso bruto:

Declaração de Conformidade e 
Normas Europeias

Instruções de Segurança

Conteúdo da Embalagem

Utilização do Brinquedo
Instruções de Limpeza e 
Manutenção

AVISO: O fabricante não é responsável por quaisquer alterações ou modificações feitas a um brinquedo que não 
tenham sido explicitamente aceites por ele e que possam causar limitações à sua utilização. O fabricante não é 
responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão que possa ocorrer, tendo sido causada por alterações 
não autorizadas ao dispositivo.

Recomendado para crianças com mais de 6 anos de idade.
O brinquedo não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
Por favor guarde as instruções de embalagem e funcionamento para o futuro, pois elas contêm informações 
importantes.
Para garantir que seu filho use o brinquedo com segurança, leia todas as instruções que o acompanham.
Verifique regularmente se o brinquedo não está danificado. Se detetada alguma irregularidade, não use o brinquedo 
até que o dano seja reparado.
Cuidado com peças pequenas que se possam soltar do brinquedo, por exemplo, rodas, etc.
Não mergulhe o brinquedo na água, pois isso pode danificar os circuitos elétricos.
Não tente pegar no veículo enquanto ele estiver em movimento.
Quando o carro estiver em movimento, tenha cuidado para que suas mãos, cabelos e roupas não estejam nas proximi-
dades das rodas do veículo.
Não use o brinquedo nas ruas. Recomenda-se que você não use o veículo em locais com muita gente, onde existe um 
elevado risco de danos se pessoas, animais e outros objetos colidirem.   
Recomenda-se brincar com o brinquedo ao ar livre sob a supervisão de um adulto, num local espaçoso e seguro.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEMIII

Aviso! O brinquedo é destinado para uso sob a supervisão de adultos. Não deixe as crianças desacompanhadas ao utilizar o 
brinquedo.
• Não utilize o brinquedo em estradas muito movimentadas ou sobre fios de alta tensão. Mantenha-se seguro!
• Não utilize o veículo em áreas com água, zonas húmidas, neve ou areia, pois estes podem causar danos aos circuitos elétricos.
• Não brinque com o brinquedo à chuva ou durante uma tempestade, pois isso pode causar danos nos circuitos elétricos do
brinquedo.
• Não modifique nem substitua o controle remoto do veículo.
• Antes de entregar o brinquedo a crianças, retire todos os elementos da embalagem, por exemplo: fios, parafusos, clipes de 
papel, bandas de borracha, sacos de plástico e outra segurança, porque eles não fazem parte do brinquedo.

ATENÇÃO!
Para garantir medidas de segurança adequadas e condições de funcionamento, a colocação e substituição das pilhas deve ser feita 
por um adulto.
1.  Quando as pilhas estiverem gastas, remova-as do brinquedo e substitua-as por novas.
2.  Não é permitido usar pilhas novas e usadas, ou diferentes tipos de baterias ao mesmo tempo, ou seja: pilhas não reutilizáveis 
(por ex. carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (por exemplo, níquel-cádmio).
3. Não faça curto-circuito nos postes de energia. As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correcta. Em caso de uso
inadequado das pilhas, estass podem explodir ou derramar.
4.  Nunca coloque as pilhas perto de fontes de calor, não jogue no fogo ou as deixe expostas ao sol.
5.  Somente pilhas do mesmo tipo ou equivalente podem ser usadas.
6.  As baterias devem ser substituídas se estiverem danificadas ou se o eletrólito estiver derramado. Não desmonte as pilhas.
7.  Lave imediatamente a pele e as roupas que entrarem em contato com o eletrólito.
8.  Remova as pilhas se o brinquedo não for utilizado por muito tempo.
9.  Não descarte pilhas usadas no caixote do lixo. Retorne as baterias usadas para o ponto de recolha e recuperação apropriado.
10. Não carregue as pilhas quando ainda estiverem quentes. As pilhas devem ser removidas antes de serem recarregadas .
11. Recarregue as pilhas apenas sob a supervisão de um adulto.
12. Para preservar a duração daspilhas por mais tempo, estas devem ser carregadas regularmente. Utilize o mesmo 
carregador ou um carregador equivalente conforme recomendado.
13. Antes de dar à criança um brinquedo, certifique-se de que as pilhas estão bem fechadas no seu compartimento. Não 
deixe a criança utilizar o brinquedo quando as pilhas não estão seguras. As pilhas são objetos  pequenos que podem  ser
ingeridos ingeridos e provocar asfixia ou intoxicação.
14. Ao inserir / substituir as pilhas, proceda conforme mostrado na Fig. 1 e Fig. 2. (Capítulo IV)
15. Os terminais de energia não devem entrar em curto-circuito.

1 x carro  telecomandado
1 x controle remoto
1 x manual de instruções

•  Após desembalar, verifique se todos os itens listados estão na embalagem.
•  As cores podem diferir daquelas mostradas nas ilustrações.
• O carro está fixo à embalagem com dois ganchos. Antes de entregar o brinquedo à criança, estes devem ser
desparafusados   manualmente. O acesso aos mesmos está na parte inferior da embalagem.
•  O controle remoto está fixo na embalagem com um parafuso. Para o retirar, desaperte o parafuso com uma chave apropriada.
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IV  

V  

VI  

UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO

Instalação / substituição das pilhas:

1. Coloque o interruptor no carro na posição OFF.
2. Abra a tampa do compartimento das pilhas do carro e abra o mesmo.
3. Insira 3 pilhas AA de 1,5 V CC no compartimento das pilhas, de acordo com a polaridade indicada na câmara das pilhas.
4. Abra o compartimento das pilhas na parte de baixo do comando e isnira 2 pilhas AA de 1,5 V CC, de acordo com a 
polaridade indicada. Em seguida, feche a tampa do compartimento das pilhas. (Fig. 2)
5. Antes de começar a utilizar o brinquedo, o comando necessita de ser sempre emparelhado com o carro. A luz LED no 
comando irá começar a piscar. Ligue o carro e a luz LED do comando irá parar de piscar. Isto significa que o comando e o carro 
estão emparelhados e que pode começar a utilizar o brinquedo.
6. A direção pode ser ajustada com a ajuda do botão de ajuste para que o carro se desloque em linha reta.
7. Mude as pilhas quando o indicador LED escurecer, que é sinal que tem as pilhas fracas.
8. À medida que as pilhas se forem gastando, o carro pode perder velocidade e/ou algumas funções. Substitua as pilhas por 
pilhas novas. O tempo de utilização pode depender do estilo de condução.
9. Os comandos 2.4GHz são compatíveis com a utilização de diversos carros ao mesmo tempo sem interferência, desde que 
o emparelhamento tenha sido feito corretamente um a um, seguindo os passos acima descritos. Ou seja, quando o primeiro 
comando acaba de emparelhar com o primeiro carro, mantendo-os ligados, o segundo comando poderá começar a 
emparelhar com o segundo carro e assim sucessivamente.

10.  Desligue sempre o brinquedo após brincar com o mesmo.
11. Este brinquedo usa tecnologia de comunicação 2.4GHz, que é compatível com multiequipamentos e multiutilizadores, 

com elevada rapidez de resposta, alta precisão e pouca interferência.

Fig. 1 Fig. 2
BOTÃO DE AJUSTE

DA DIRECÇÃO

ON/OFF
INTERRUPTOR

COMPARTIMENTO
DAS PILHAS

CHASSIS

3 X PILHAS
AA 1.5V DC

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

LIMPEZA:
• Limpe o brinquedo com um pano ligeiramente húmido.
• Veri�que regularmente se o brinquedo não está dani�cado. Se detectar irregularidades, não use o brinquedo até que o dano 
tenha sido reparado.

ARMAZENAMENTO:
•  Depois de brincar, coloque o interruptor na posição OFF e remova todas as pilhas.
•  Não exponha o brinquedo à luz solar direta, fontes de calor e ao alcance crianças.
•  Para evitar a perda de peças individuais, recomenda-se armazenar o brinquedo na sua embalagem 

original.

Problema Causa Provável Solução

O carro não responde ao 
controle remoto.
A luz vermelha não acende 
no controle remoto.

As pilhas estão descarregadas
Veri�que se as pilhas do controle 
remoto e do carro estão carregadas. 
Se necessário, substitua as pilhas por 
novas.

Veri�que se as pilhas do carro e do 
controle remoto estão colocadas 
correctamente, de acordo com a 
polaridade indicada. 

As pilhas não estão colocadas 
correctamente

FRENTE

TRÁS

ESQUERDA

DIREITA PILHAS AA x2

(NÃO INCLUÍDAS)
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VII 

VIII  

Este símbolo signi�ca que o produto não deve ser descartado com outros resíduos 
domésticos. 
Você pode evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a 
saúde humana que possam surgir do manuseamento desadequado de 
equipamentos elétricos descartados, se o produto for descartado corretamente. 

Se o produto não atender mais às suas expectativas ou o período de uso terminar, o 
produto e seus acessórios devem ser colocados no ponto de reciclagem apropriado 
para equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao deitar fora a embalagem e as peças 
plásticas, faça-o em locais projetados para esse �m, tendo em mente o meio 
ambiente. 

As pilhas no carro podem estar 
descarregadas.

O carro pode estar fora do 
alcance do controle remoto.

As rodas dianteiras não estão 
alinhadas  correctamente.

Use o botão de ajuste no 
chassis para alinhar as rodas de 
forma que �quem em linha 
reta.

Substitua as pilhas por novas.

Aproxime-se do carro ou �que 
num local mais elevado para 
apanhar melhor o sinal.

O carro não responde aos 
comandos do controle 
remoto.

O carro não anda em linha 
reta.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E NORMAS EUROPEIAS

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais de acordo com as disposições legais presentes na Diretiva 
sobre a disponibilização no mercado de equipamentos de rádio 2014/53/UE (RED). Por isso, foi aposta a 
marca CE e uma declaração permanente de conformidade com as normas europeias.

Por este meio, a Joinco Importação e Exportação, Lda. declara que o presente modelo está em 
conformidade com os requisitos básicos das seguintes directivas europeias: 2006/42/CE e 2014/30/EU 
(EMC) bem como as directrizes da norma 2014/53/EU (RED).
A declaração de conformidade encontra-se disponível em www.joinco.pt.

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS
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IX

O símbolo signi�ca que o artigo vem acompanhado de um manual de instruções. 
Familiarize-se com este guia antes de dar um brinquedo ao seu �lho.

Identi�cação do material de embalagem - cartão canelado, cloreto de polivinilo.

Este produto atende aos requisitos da Diretiva 2011/65/EU - chamada diretiva RoHS. O 
objectivo desta directiva é aproximar a legislação dos Estados-Membros relativa à 
restrição da utilização de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e eletrónicos 
e contribuir para a protecção da saúde humana e a valorização e eliminação, do ponto 
de vista ambiental, dos equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. Os novos equipamentos 
elétricos e eletrónicos colocados no mercado não contêm chumbo, mercúrio, 
cádmio, crómio hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

A marca registada "Ponto Verde" colocada na embalagem signi�ca que o importador 
contribuiu �nanceiramente para a construção e operação do sistema nacional de 
recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens, de acordo com os princípios da 
legislação portuguesa e da União Europeia sobre embalagens e resíduos de embalagens.

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

.
Importado por:
JOINCO Importação e Exportação, Lda
Rua Actor António Silva, nº 7
1600-404 Lisboa
PORTUGAL

Fabricado na China

O logotipo da BMW e a marca da BMW são marcas registradas da BMW AG e são usadas sob licença. 
Licenciado: RASTAR GROUP
Fabricante: RASTAR GROUP
Morada: Parque industrial de Xinghui, estrada de Xiadao, Shanghua, Chenghai, Shantou, Guangdong, China. 
http://www.rastar.com

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS:
Marcas registradas usadas de acordo com a licença da BMW.
Licenciado: RASTAR GROUP
Produtor: RASTAR GROUP
Informações adicionais: http://www.rastar.com
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