
Instrukcja obsługi walczących czołgów na podczerwień

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy uważnie
zapoznać się z instrukcją obsługi. Prosimy zachować
ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może się przydać w
przyszłości.

Prosimy o zakup dwóch lub więcej czołgów o różnych częstotliwościach, aby doświadczyć prawdziwej walki

UWAGA!
*ładowarka nie jest zabawką.
*zawszę odłączaj ładowarkę od zabawki przed jej 
czyszczeniem.
*nigdy nie kieruj anteną w stronę twarzy.
*podczas montau lub wymieniania baterii pamiętaj o
zachowaniu odpowiedniej polaryzacji.

*prosimy postępować zgodnie z instrukcją o jego zastosowaniu 
i działaniu, niektóre części mogą być podłączane tylko przez 
dorosłych.
*należy używać pod okiem dorosłych.
*małe elementy należy trzymać z dala od dzieci ponieważ mogą 
zostać one połknięte i doprowadzić do zadławienia.
*proszę wyrzucić opakowanie. aby uniknąć zagrożenia dla 
dziecka.
*należy regularnie sprawdzać ładowarkę, kable, wtyczki, 
obudowę i inne części. Jeżeli jest jakieś uszkodzenie , nie 
należy go używać do naprawienia.
*prosimy nie dotykać obracających się gąsienic czołgu.
*należy unikać wilgotnego środowiska, gdyż może ode 
doprowadzić do awarii elektrycznej.
*należy zakończyć zabawę, gdy usłyszysz lub zobaczysz 
iskrzenie.
*nigdy nie należy używać zabawek działających na tej samej 
częstotliwości,  aby uniknąć zagrożeń lub awarii.

*zwykłe baterie nie powinny być ładowane.
*akumulatorki można ładować tylko pod nadzorem 
dorosłych.
*zawsze wyjmuj akumulatory z boxu przed ładowaniem.
*proszę usuwać zużyte baterie.
*nie należy robić zwarcia w terminalach.
*nie należy rozbierać i wrzucać do ognia baterii.
*zachowaj tą instrukcj, gdyż może się jeszcze tobie 
przydać

Główne parametry

Częstotliwość: 27MHz/35MHz/40MHz/49MHz
Zasięg kontroli:  >10m
Zasięg walki:      >3m

Typ baterii: 1.Czołg: “AA” X4 albo 4.8 “AA” X1
     2. Nadajnik: “AA” x2  (brak baterii w zestawie)

Napięcie:  2.4V<Nadajnik<3.2V       4.0<Czog<6.5V

Sposób montażu anteny

Włóż antenę i inne
akcesoria tak jak
pokazano na rysunku

Wyjmij antene z pokrowca
piankowego i włóż ją do
odpowiedniego otworu
w górnej pokrywie wieży
jak na wskazanej strzałce

Jeżeli po włożeniu anteny
występują jakieś luzy, proszę
wsadzić płaski śrubokręt (tak
jak pokazano na rysunku).
Potem należy lekko poszerzyć
wtyk anteny.

Włącznik/Wyłącznik

Prawa dźwignia

Lewa dźwignia

Antena

Wskaźnik mocy
Przycisk uruchomienia

Rysunek 1.
Rysunek 2.

Obrót wieżyczki w prawo Obrót wieżyczki w lewo

2X baterie “AA”

Osłonka baterii
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Rysunek 4. Rysunek 5.

Wskaźnik mocy

Lufa Głośnik

Wskaźnik życia

Wieżyczka obrotowa

Wystrzeliwująca
lufa na podczerwień

Odbiornik podczerwieni 4 X baterie “AA”

Osłona baterii

Włącznik zasilania
Napęd

Opis elementów

Dolna osłona wieżyczki

Ochronna szyna
 ogonowa

Górna osona
wieżyczkiLewe przeciwlotnicze

działko

Prawe przeciwlotnicze działko . Należy zamontować lewe i prawe dziako przeciwlotnicze
na wieży tak jak pokazano na obrazku

Krok 1 (tak jak pokazano na obrazku) Proszę podłczyć
zaczepy (a) ochronnej szyny ogonowej w dolnej osłonie 
wieżyczki.
Krok 2 (tak jak pokazano na obrazku) Załóż dwa haki (b)
ochronnej szyny ogonowej na górną osłonę wieżyczki

DIY części: Montaż ochronnej szyny ogonowej, instrukcja montażu prawego i lewego działka przeciwlotniczego

Instrukcja

Podstawowe operacje

1. Tak jak pokazano na 5 rysunku, otwórz osłone baterii w  czołgu, wsadź baterie zgodnie z pokazaną polaryzacją . Zamknij osłone i 
włącz przycisk zasilania.
2. Tak jak pokazano na 3 rysunku, otwórz osłonę baterii w nadajniku, wsadź baterie zgodnie z pokazaną polaryzacją i zamknij osłone.
3. Umieść czołg na odpowiedniej powierzchni płaskiej. Czołg jest już gotowy do walki.

Tak jak pokazano na 6 rysunku: naciśnij klawisz 6 (ON/OFF) na nadajniku, który będzie wysyłał sygnał startu. Po uruchomieniu sygnał
będzie wysyłany z generatora. Następnie wciśnij przycisk 6 (ON/OFF), aby wyłączyć czołg.  Proszę sprawdzić pozostałe funkcję, gdy
cztery podstawowe wskaźniki życia s włączone.

Opis elementów

Warunki Gwarancji i dystrybucja
Gwarancja:
*Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.
*Gwarancji nie podlegają części zużywalne takie jak: śmigła, zębatki, bateria itp.
*Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (wynikłych z winy użytkownika)!
*Uszkodzony produkt należy odesłać we własnym zakresie do punktu zakupu.
*Do produktu należy dołączyć dowód zakupu i opis usterki.
*Jeśli produkt wymaga wysyłki należy go odpowiednio zabezpieczyć oraz nadać jako
przesyłkę monitorowaną np. paczka polecona, kurier.

Uwaga! W przypadku reklamacji niezasadnych kilent może zostać obciązony dodatkowymi kosztami
np.wysyłki lub niezasadnej obsługi.
Dystrybucja:
Oficjalnym Dystrybutorem Produktu jest ZUH Kontext s.c



              Schemat ładowania

Akumulatorki
Ładowarka

Złącze baterii

Akumulatorki

UWAGA: Pierwsze ładowanie baterii zajmuje około 8 godzin, następne ładowania dwóch akumulatorków zajmuj około 3-4 godziny
a naładowanie jednego około 2 godzin. Maksymalnie naładowane akumulatorki wytrzymają około 15-20 minut zabawy. Upewnij 
się, że napięcie wejściowe ładowarki odpowiada napięciu w gniazdku, a napięcie wyjściowe z ładowarki odpowiada napięciu 
akumulatorków.

Instrukcja obsługi walczcych czołgów

Dystans walki czołgów to około 3 m.
Wspaniała emulacja walki czołgów.

Walczące czołgi

Instrukcja nieaktywnego nośnika

Wskaźnik mocy
odbiornik podczerwieni

wystrzeliwująca
lufa na podczerwień

Obrót wieżyczki w lewo/prawo
Tak jak pokazano na 7 rysunku: wciśnij przycisk 9/ przycisk 10 “Obrót wierzyczki w lewo/prawo” na nadajniku wtedy będziesz mógł
obracać wierzyczką w lewo lub w prawo.

Tak jak pokazano na 6 rysunku: przy starcie czogu wciśnij przycisk 8 “przycisk uruchamiajcy” na nadajniku, który wyśle sygnał do armaty
rozpoczynając akcje. Tak jak pokazano na rysunku 7 i 8: po starcie czołgu należy przytrzymać dolny przycisk :”obrót wieżyczki” w prawo
(przycisk 9) lub “obrót wieżyczki” w lewo (przycisk 10) nie zwalniając go,  wcisnąć “przycisk uruchamiajcy” (przycisk 8) w tym samym
czasie to czołg będzie wydawać dźwięk broni ze światłami a wieżyczka będzie się dalej obracać.

Przycisk uruchamiający

Na przód/ do tyłu
Przycisk uruchamiajcy

Obrót wieżyczki
w prawo

Obrót wieżyczki
w lewo

Rysunek 6. Rysunek 7.

Tak jak pokazano na 8 rysunku:
Gdy będziesz wciskać “do przodu”  “do tyłu”
lewą i prawą dźwignią w tym samym czasie
czołg będzie wydawał dźwięk jadącego czołgu

do przodu

do tyłu
Rysunek 8.

Rysunek 9.

skręt w lewo skręt w prawo

do przodu

do tyłu

do przodu

do tyłu

lewa rączka prawa rączka

lewa rączka

prawa rączka

do przodu do przodu

do tyłu do tyłu

*******Powyższe kombinacje można łączyć dowolnie*******

Zaawansowane operacje

Przycisk ON/OFF
(naciśnij później)

Przycisk ON/OFF
(naciśnij później)

Rysunek 10.

Obrót czołgu

Tak jak pokazano na obrazku, jeżeli masz więcej niź 2
walczące czołgi(o róźnych częstotliwościach) w tym samym
czasie, możesz wycelować z lufy na podczerwień do innego
czołgu i szybko uruchomić armaty oraz pistolety. Czołg zacznie
wydawać sygnały i zacznie mu migać świato życia. Za każdym
uderzeniem z armaty jest zabierane życie, bądź po 5 trafieniach 
z pistoletu. Jeżeli wszystkie światła ycia zostaną wyłączone 
oznacza to,że czołg przegrał.

Kiedy przy starcie czołgu zapalą się wszystkie cztery lampki (D1.D2.D3.D4) jedna po drugiej, oznacza to będzie, że czołg jest gotowy
do walki.
Upewnij się, że wszystkie światła są włączone przed wykonywaniem innych czynności. Jedno światełko życia będzie wyłączane, gdy 
czołg zostanie trafiony raz z lufy, bądź 5 razy z karabinu. Czołg przegra bitwe, gdy zgasną wszystkie jego świata.
Kiedy wskaźnik D4 będzie migać, oznacza to, że czołg został postrzelony lufą bądź z karabinu. Czołg nie został zastrzelony jeżeli
wskaźnik D4 miga. Moźna zacząć strzelać do czołgu, gdy D4 przestanie migać.
Karabin maszynowy nie może być używany, gdy D1 i D2 są wyłączone.
Karabin maszynowy nie może być używany i wieżyczka się nie obraca, gdy D1.D2.D3 są wyłączone.
Czołg zostanie zniczszony kiedy lampki D1.D.D3.D4 zostaną wyłączone.Po przegranej bitwie lampki zaczną migać przez 30 sekund
oznacza to bdzie naprawe czołgu aż do momentu wyłączenia czołgu. Ponowne włączenie czołgu umożliwi powrót do bitwy.

Zakręt w lewo przy jednoczesnej jeździe do przodu/ zakręt w prawo przy jednoczesnej jeździe do przodu
Tak jak pokazano na 9 rysunku: przyciśnij oddzielnie na lewej rączce “do przodu”, a na prawej “do tyłu” (skręt w prawo) albo na lewej
rączce “do tyłu”, a na prawej “do przodu” (skręt w lewo).
Zakręt w lewo przy jednoczesnej jeździe do tyłu/ zakręt w prawo przy jednoczesnej jeździe do tyłu
Tak jak pokazano na 9 rysunku: przyciśnij oddzielnie dźwignię z lewej/prawej strony nadajnika i wtedy będziesz mógł zrobić obró
czołgu w lewo/w prawo przy jeździe do tyłu.
Obrót w miejscu
Tak jak pokazano na 9 rysunku: przyciśnij na lewej stronie nadajnika “do przodu” lub “do tyłu” przy jednoczesnym naciskaniu po prawej
stronie nadajnika “do tyłu” lub “do przodu”. Wtedy będzie można obrócić czołg w miejscu w prawo lub w lewo.

3. Auto wyłącznik
Gdy czołg jest uruchamiany bez dźwięku lub z dźwiękiem i nie będzie otrzymywać żadnego skutecznego 
sygnału w ciągu 4 minut, wtedy czołg automatycznie przejdzie do stanu gotowości z wyłączonymi czterema 
wskaźnikami. By można było ponownie korzystać z czogu naley uruchomić go bezpośrednio z nadajnika
Ostrzeżenie: proszę przełączyć czołg na tryb “Off” i wyjąć z niego i z nadajnika baterie,
jeżeli czołg nie będzie użytkowany przez dłuszy czas.

2. Funkcję wykazujące
Jeżeli nie dziaa nadajnik, czołg automatycznie przejdzie w stan DEMO bez względu czy czołg
jest włączony bez dźwiku lub z dźwiękiem. Czołg może symulować wszystkie podstawowe
funkcje w prawdziwych  ćwiczeniach.
UWAGA: Jeśli jest jakiś zakłócający sygnał w czasie korzystania z czołgu, czołg automatycznie
przejdzie w stan DEMO.

1. Wyłącznik dźwięku
Jak pokazano na 10 rysunku, naciśnij klawisz 8 “klucz uruchamiający” na nadajniku, a potem naciśnij przycisk 6 “ON/OFF”, tym razem
czołg wejdzie w stan rozruchu bez dźwięku. Czołg posiada wszystkie podstawowe funkcje oprócz wydawania dźwiku będąc w stanie 
“bez dźwięku”. (UWAGA: Proszę wyłączyć czołg przed włczeniem funkcji “z dźwiękiem. Tylko po uruchomieniu czołgu normalnie normalnie 
można włączyć głos.


