
Zawartoœæ opakowania:
• 1 x A959 samochód RC
• 1 x 2.4 Ghz Pilot RC (4 x AA Brak w zestawie)
• 1 x 7.4V 1100mAh  Li-Po akumulator
• 1 x £adowarka
• 1 x Klucz
• 1 x Instrukcja obs³ugi

DANE TECHNICZNE:
• 2.4 Ghz 
• Skala: 1:18
• Prêdkoœæ: 45+ km/h
• Silnik: 390 elektryczny
• Zasiêg 100 metrów
• Li-Po akumulator: 7.4V 1100mAh
•Czas ³adowania: 150 minut
• Czas pracy: 10 minut
• D³ugoœæ: 245mm
• Szerokoœæ: 175mm
• Wysokoœæ: 94mm
• Rozstaw osi: 165mm
• rozpiêtoœæ ko³a: 105mm
• Œrednica ko³a: 61mm

• Szerokoœæ ko³a: 28mm

Specyfikacje

Œrodki ostro¿noœci

A959 1:18 4WD Offf-Road Buggy RC car

INSTRUKCJA OBS£UGI

• Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê
• Model ten nie nadaje siê dla dzieci poni¿ej 14 lat i zawiera ma³e elementy,
• Dzieci powinny u¿ywaæ tylko tego modelu pod nadzorem osoby doros³ej
• Trzymaj rêce, twarz, w³osy i ubrania z dala od silnika
• Stañ z dala od ruchomych czêœci samochodu
• Po u¿yciu samochodu ZAWSZE od³¹czyæ akumulator i wyjmij go z urz¹dzenia
• Model i nadajnik musi byæ wy³¹czony po u¿yciu
• U¿ywaj samochodu w otwartym i bezpiecznym œrodowisku, gdzie nie spowoduje ¿adnego zagro¿enia dla innych
• Na pilocie, zalecamy baterie AA o napiêciu 1,5 do 1,2 V.
• Dla osób bez doœwiadczenia, zalecamy, aby nauczyæ siê u¿ywaæ  z doœwiadczonym u¿ytkownikiem podczas pierwszych Jazd
• Przed ka¿d¹ jazd¹, przetestuj limit odleg³oœci od nadajnika
• Zachowaj te instrukcje bezpieczne
• Zawsze nale¿y przestrzegaæ lokalnych przepisów i rozporz¹dzeñ! W razie w¹tpliwoœci skontaktuj siê ze sprzedawc¹.
Nie jeŸdŸ:
- Wokó³ ludzi lub zwierz¹t
- Wokó³ du¿ych grup ludzi
- W ograniczonej widocznoœci lub w warunkach s³abego oœwietlenia
- Wiatry powy¿ej 2 Beaufort
- Blisko pylony wysokie napiêcie i / lub inne rodzaje okablowania
- W czasie burzy, deszczu lub du¿ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie nie jest wodoodporne.
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U¿ytkownik musi zwróciæ zu¿yte baterie i akumulatory. 
Zabrania siê wyrzucaæ zu¿ytych baterii w pojemnikach 
zawieraj¹cych odpady z gospodarstw domowych! Baterie / 
akumulatory zawieraj¹ce substancje niebezpieczne s¹ 
Oznaczone symbolem przekreœlonego kosza na œmieci. 
Symbol wskazuje, ¿e produkt powinien byæ poddane 
recyklingowi. Symbole chemiczne odpowiednich substancji 
Niebezpiecznych s¹ kadm (Cd), rtêæ (Hg), Pb (o³ów). 
Zastosowane baterie mog¹ byæ usuwane przez bezp³atnie 
w punktach zbiórki w swojej spo³ecznoœci, sklepach lub 
gdziekolwiek sprzedawane s¹ baterie. Uprzejmie prosimy, 
aby spe³niaæ swoich obowi¹zków prawnych i przyczyniæ siê 
do ochrony œrodowiska.

Zalecenia recyklingu baterii

Dla wra¿liwego i racjonalnego zachowania, ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego, ochrony 
zdrowia ludzkiego i ochrony zasobów naturalnych, u¿ytkownik musi wys³aæ produkt bezu¿yteczny do 
odpowiednich urz¹dzeñ stworzonych do tego celu zgodnie z prawem. Przekreœlonego kontenera na kó³kach 
oznacza, ¿e produkt musi byæ poddane recyklingowi (Ostrze¿enie: nie wyrzucaj go w swoim koszu).



- Przechowuj baterie poza zasiêgiem dzieci

- Nie akumulatory nie powinny byæ do³adowywane

- Zaleca siê stosowanie takich samych baterii lub podobnych
- Po u¿yciu helikoptera, nale¿y wyj¹æ baterie, jeœli nie u¿yje go

 ponownie przez d³ugi okres czasu
- Terminale nie musz¹ byæ zwarte

- Baterie nale¿y ³adowaæ za pomoc¹ ³adowarki dostarczonej przez WL

- Nie nale¿y pozostawiaæ bez nadzoru ³adowania 
- Zawsze na³adowaæ bateriê do 100%
- Upewnij siê, ¿e przewody baterii nie s¹ w kontakcie, aby unikn¹æ zwarcia

£adowanie baterii
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Li-po Akumulator instrukcja

- Równie na³adowanych baterii lub baterii ró¿nych typów nie powinny byæ u¿ywane razem

- Model ten jest wyposa¿ony w akumulator Akumulator Li-Po. Akumulatory Li-Po wymagaj¹ 
szczególnej uwagi, postêpuj zgodnie z instrukcj¹

- Podczas ³adowania baterii, nale¿y zawsze upewniæ siê, ¿e robisz to na niepalnej powierzchni

- Przewody zap³onowe akumulatora nie mog¹ byæ zmienione lub uszkodzone

- Nigdy nie uszkadzaj baterii mechanicznie (mog³oby to spowodowaæ wybuch)

- Akumulator nie powinny byæ umieszczane w pobli¿u dzieci (chyba ¿e masz nadzoru osoby doros³ej)

- Projekt techniczny baterii nie mo¿e byæ zmieniona
 - Dotkniêcie uszkodzonych akumulatorów mo¿e spowodowaæ obra¿enia. Jeœli istnieje kontakt 
ze skór¹ lub oczami, natychmiast skonsultowaæ siê z lekarzem!
 - Nie nale¿y ³adowaæ bezpoœrednio po locie lub gdy akumulator jest ciep³y

1. przewód ³adowania
2. LED
3. Li-po Battery

Pod³¹cz ³adowarkê do gniazdka i pod³¹cz akumulator do 
³adowarki. Mo¿na to zrobiæ tylko w jeden sposób: poprzez 
mocne pod³¹czeniu kabla ³adowania. Jeœli zielona lampka, 
akumulator jest w pe³ni na³adowany i mo¿e byæ od³¹czony. 
Potem nie zapomnij od³¹czyæ ³adowarkê od gniazdka œciennego.

Zielona dioda LED = Na³adowany akumulator
Pomarañczowa dioda = ³adowanie baterii
Czerwona dioda LED = bateria jest pusta / ³adowania baterii

Wejœcie: 220V
Pr¹d ³adowania: 500mA
Pe³na napiêcia: 4,2 +/- 0.03V



1. Zasilanie
2. Power LED
3. Przycisk przyspieszenia
4. Kierownica
5. Kalibracja 
6. Kalibracja kierownicy
7. Antena

Sterowanie

Jak prowadziæ

Jazda jest bardzo prosta, ale wymaga trochê praktyki. Po³¹cz siê www.wltoys.eu ogl¹daæ filmy edukacyjne.
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Pilot zdalnego sterowania / nadajnik

- Aby w³¹czyæ zasilanie pilota wciœnij przycisk zasilania (1). Dioda zasilania zaœwieci siê, wskazuj¹c, ¿e pilot jest w³¹czony.
- Do przodu i do ty³u mo¿na byæ sterowaæ przez dŸwigniê gazu (3). Poci¹gn¹æ go do ty³u, aby przyspieszyæ do przodu i 
przesun¹æ j¹ do przodu do ty³u
.- Skrêt w lewo i prawo mog¹ byæ kontrolowane przez kierownicê (4).
- Jeœli samochód ma odchylenie do lewej lub po prawej stronie mo¿na u¿yæ kalibracji skrêtu (6) w celu dostosowania tego 
odchylenia.
- Je¿eli samochód powoli przyspiesza, gdy nie jest u¿ywany przepustnicê mo¿na u¿yæ kalibracji (5) w celu dostosowania tego 
odchylenia.

W³ó¿ bateriê, przesuwaj¹c pokrywê w dó³. W³o¿yæ 4 
baterie AA, jak wskazano pod pokryw¹.

Kierownica s³u¿y do kierowania samochodem RC w lewo lub w prawo.



Spust gazu

Spust s³u¿y do przyspieszenia przodu lub do ty³u.

Pierwsza jazda

Regulacje

Czêœci zamienne

UWAGA
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1. Podczas pierwszej jazdy upewnij siê z osob¹ z doœwiadczeniem w pracy RC samochodów. Zalecamy, aby dokonaæ 
pierwszej jazdy w otwartym œrodowisku, z dala od œcian i innych obiektów, które chroni¹ samochód RC.
2. ZnajdŸ miejsce z dala od ludzi i zwierz¹t, o g³adkiej powierzchni i bez przeszkód
3. Upewniæ siê, ¿e nie jechaæ w kierunku ruchu pojazdów lub ¿adnego ruchu w ogóle.
4. Umieœæ samochód na ziemi oko³o 10 stóp z dala od ciebie. Zaleca siê, aby postawiæ samochód z przodu ty³em do 
ciebie. Pozwoli to na ³atwiejsze do kontrolowania.
5. W³¹czyæ samochodu, a nastêpnie prze³¹czyæ siê na pilocie zdalnego sterowania. lekki sygna³ dŸwiêkowy wska¿e, ¿e 
pilot jest w³¹czony. Gdy sygna³ dŸwiêkowy zatrzymuje steruj¹cy jest po³¹czony z samochodem RC.
6. Delikatnie wykorzystaæ dŸwigniê gazu, aby wprowadziæ samochód w ruch. Zauwa¿ysz jeœli samochód ma jakieœ 
odchylenia. Mo¿na wyregulowaæ sterowanie za pomoc¹ kalibracji kierownicy.

- Upewnij siê, ¿e nie stracisz samochodu z oczu podczas pracy.
- Zawsze nale¿y stosowaæ w pe³ni na³adowany akumulator.
- Po zakoñczeniu jazdy, zawsze nale¿y wy³¹czyæ samochód, najpierw pilota.
- Nie nale¿y korzystaæ z samochodu RC, gdy ma widoczne lub mechaniczne uszkodzenia.
- Zawsze jeŸdziæ na obszarze bez ruchu.
- Nigdy nie nale¿y jechaæ w kierunku ludzi i zwierz¹t.
- Upewnij siê, ¿e do kierujesz w sposób kontrolowany i bezpiecznym œrodowisku, bez przeszkód i nie mo¿na zrobiæ ¿adnych szkód

Je¿eli samochód ma odstêpstwa wymagaj¹ce kalibracji, mo¿na dokonaæ korekty za pomoc¹ przycisków na pilocie. Je¿eli samochód 
przyspiesza automatycznie, bez potrzeby korzystania z pilota, mo¿na u¿yæ przycisków trymowania spustu, aby dostosowaæ go. 
Je¿eli samochód ma odchylenie w czasie jazdy w lewo lub prawo, mo¿na u¿yæ przycisków kalibracji kierownicy na pilocie, aby 
dostosowaæ go.
Uwaga: Samochód jest wstêpnie regulowany w fabryce, to zazwyczaj nie jest konieczne, aby dostosowaæ go po nabyciu produktu.

1. Je¿eli samochód nie dzia³a w ogóle, nadajnik lub odbiornik jest wy³¹czony, b¹dŸ baterie nie s¹ prawid³owo umieszczone lub 
baterie nie s¹ wystarczaj¹co na³adowane. Upewnij siê, ¿e nadajnik i odbiornik s¹ w³¹czone, baterie s¹ umieszczone w sposób 
opisany w instrukcji, a akumulatory s¹ w pe³ni na³adowane zarówno w nadajniku i odbiorniku.

2. Je¿eli samochód nie reaguje prawid³owo, mo¿e byæ tak, ¿e ktoœ zak³óca czêstotliwoœci radiowej, której u¿ywasz lub nie ma 
wystarczaj¹co du¿o mocy w nadajniku lub odbiorniku baterii. Wy³¹cz nadajnik i odbiornik i w³¹cz je ponownie, aby nowe po³¹czenie i 
upewnij siê, ¿e baterie w zarówno odbiornika i nadajnika s¹ w pe³ni na³adowane.

3. Je¿eli odleg³oœæ sterowania nie jest osi¹gniêcie prawid³owej odleg³oœci, antena nadajnika prawdopodobnie nie jest w pe³ni otwarta 
i dokrêcone. Upewnij siê, ¿e antena jest ca³kowicie wysuniêta.

Samochód jest solidny i nie bardzo wra¿liwy na awarie, ale w przypadku ekstremalnych zdarzeñ niektóre czêœci mog¹ z³amaæ. 
Wszystkie czêœci mo¿na zamówiæ i ³atwo zamontowaæ. Proszê skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub odwiedziæ www.wltoys.eu aby 
uzyskaæ wiêcej informacji.



Imported by:  KIK SP. Z O.O. SP.K.
UL..HETMAÑSKA 10, 15-727 BIA£YSTOK, WWW.IKONKA.COM.PL 
HURT@KONTEXT.PL

Wltoys

Mo¿esz skontaktowaæ siê z nami w ka¿dej chwili dnia: www.ikonka.com.pl | serwis@kontext.pl

Gwarancja

? WARNING: 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeñstwa mo¿e spowodowaæ awariê, obra¿eñ i / lub niebezpieczne sytuacje.

Wy³¹czone s¹ z gwarancj¹:

Copyright WLtoys.eu | DroneX BV

Nasze produkty s¹ zgodne z normami i kryteriami Unii Europejskiej 
i zatwierdzony przez KE. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê, 
aby przed pierwsz¹ jazd¹ przeczytaæ ca³¹ instrukcjê

Gratulujemy zakupu tego produktu od wltoys.eu! Wltoys.eu oferuje swoim klientom wysok¹ jakoœæ produktu. Wszystkie nasze 
produkty s¹ dok³adnie przetestowane przed wysy³k¹. Jeœli niestety problem nie ust¹pi, skontaktuj siê ze sprzedawc¹. Dealer mo¿e 
równie¿ pomóc w uzyskaniu czêœci zamiennych w przypadku, gdy s¹ potrzebne. Mamy nadziejê, ¿e bêdziesz cieszyæ siê swoim 
doœwiadczeniem z naszego produktu.

Stosowanie tego produktu jest wy³¹cznie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i na w³asne ryzyko. Poniewa¿ nie mamy kontroli poza t¹ 
instrukcj¹, kiedy i jak u¿ywaæ naszego produktu (zarówno jazdy i obs³ugi technicznej), nie jesteœmy odpowiedzialni za jakiekolwiek 
szkody lub koszty poniesione w wyniku niew³aœciwego u¿ytkowania.

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materia³owe w ramach normalnego u¿ytkowania. Nie bierzemy ¿adnej odpowiedzialnoœci 
za szkody spowodowane w sposób poœredni.

• Uszkodzenia spowodowane przez nieprzestrzeganie œrodków bezpieczeñstwa lub instrukcji
 • traktowanie ekstremalne, które nie mog¹ byæ zawarte w typowych sytuacjach
 • Przeci¹¿enie wp³ywy pojazdu lub zewnêtrznych
 • Domowe modyfikacji produktu
 • szkód spowodowanych utrat¹ kontroli nad pojazdem
 • wady elektryczne powodu przeci¹¿enia napiêcia lub wy³adowañ atmosferycznych
 • Normalne zu¿ycie urz¹dzenia i czêœci
 • Koszty transportu, transportu lub ubezpieczenia
 • szkód spowodowanych przez wilgoæ
 • szkód spowodowanych utrat¹ produktu
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