
SCALEXTRIC – PIT STOP 
 

OBSAH BALENÍ: 
1 x světelný ukazatel, 1 x přípojný díl, 1 x nastavovací díl dráhy 
 
ZAPOJENÍ: 
Zařízení je napájeno přímo z dráhy, nevyžaduje žádné baterie, ani trafo. 

1) Umístěte PIT STOP zařízení do své dráhy tak, aby byl mimo hlavní trať a aby se jím dalo projet. 
Vzory umístění jsou na 4. straně originál návodu. 

2) Ukazatel se dá zasunout do stojanu otočený dopředu, nebo dozadu. 
3) Po zapojení el. energie do dráhy se rozsvítí malé zelené světlo vedle tlačítka SET. Velká červená a zelená světla se 

střídavě, různě rozsvítí v průběhu jízdy. 
4) Tlačítko SET slouží k nastavování požadovaného počtu zastávek v PIT STOPU od 1 – 3. 
5) Barevné pásky jsou odnímatelné a vzájemně vyměnitelné tak, aby barva pásku souhlasila s barvou ovladače. 
6) Malá světélka v jednotlivých řádcích signalizují počet povinných zastávek. 

 
ZÁVOD: 
Po odstartování jezdci krouží po okruhu a čekají, až se rozsvítí velké zelené světlo. To je signál, že je PIT STOP otevřený a můžou 
do něj najet. Po najetí do PIT STOPU v průběhu svícení zeleného světla, zhasne příslušnému jezdci jedno světélko v jeho řádku. 
Úkolem jezdců je zhasnout všechna svá světélka. Vítězem se stane ten, který je zhasne jako první. Pokud svítí červené světlo je 
PIT STOP zavřený a nesmí se přes něj projet. Pokud jezdec projede přes PIT STOP v době svítící červené, rozsvítí se mu již 
zhasnuté světélko, jako trest za neoprávněný průjezd. Rozsvícení zeleného světla je dopředu hlášeno zvukovým signálem a 
bliknutím. 
 
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. 
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