
Samochód RC 6568-330N Monster Truck 
 
Wkładanie i wyjmowanie baterii z pilota: 

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu pilota. 
2. Włóż baterię plusem do plusa i minusem do minusa. 
3. Jeżeli pilot zawodzi lub dioda na pilocie przygasa, należy wymienić baterię 9V. 

 
Wkładanie i wyjmowanie baterii z samochodu: 

1. Upewnij się, że przełącznik z tyłu auta znajduje się na pozycji „OFF”, a następnie odkręć pokrywę baterii i zdejmij ją. 
2. Podłącz wtyczkę akumulatora do gniazda. 
3. Po wszystkim ponownie umieść pokrywę na miejscu i dokręć ją. 
4. Jeżeli samochód zwalnia, naładuj akumulator. 

 
Istotne informacje: 

1. Podczas raptownej zmiany biegu na wsteczny, auto może dziwnie się zachować. Nie musi to oznaczać, że wystąpiła 
usterka. Zalecamy płynne operowanie lewym drążkiem. 

2. Po zabawie wyłącz auto (przesuń przełącznik z tyłu na pozycję „OFF”), w przeciwnym wypadku, akumulator będzie powoli 
się rozładowywał, co na dłuższą metę może doprowadzić do zmniejszenia jego żywotności. 

 
Częstotliwość  i miejsce jazdy: 

1. Jeżeli w okolicy znajdują się modele zdalnie sterowane używające tej samej częstotliwości, auto może wymknąć się spod 
kontroli. 

2. Działanie modelu mogą zakłócać również inne fale radiowe. Rozważnie wybieraj miejsce jazdy. 
3. Pojazd najlepiej sprawuje się na chropowatej, utwardzanej nawierzchni. Jazda po podłożu gładkim czy wilgotnym, może 

spowodować, że samochód zacznie wpadać w poślizgi. 
4. Zalecamy jazdę na zewnątrz lub w przestronnych pomieszczeniach. 

 
UWAGA! 

1. Samochód wyposażony jest w akumulator Ni-Cd o wysokiej pojemności. W przypadku nienależytego użytkowania 
akumulator może zacząć dymić, wydzielać ciepło, lub może z niego wyciec kwas. 

 chroń akumulator przed wilgocią (w przypadku zmoczenia, natychmiast wyłącz model) 

 zabrania się rozmontowywania akumulatora 

 trzymaj akumulator z dala od ognia i innych źródeł ciepła 

 używaj jedynie dołączonej ładowarki; akumulator ładować pod nadzorem osoby dorosłej; czas ładowania waha 
się od 5 do 8 godzin 

2. Nie wyjeżdżaj modelem na ulicę. 
3. Nie używaj modelu na zewnątrz podczas wyładowań atmosferycznych. 
4. Model rozwija duże prędkości i może uszkodzić meble lub szklane przedmioty podczas zderzenia z nimi. 
5. Antenę składaj ostrożnie, by jej nie złamać. Złamana antena może być ostra, należy postępować z nią ostrożnie. 
6. Nie dotykaj kręcących się kół. Uważaj, by nie zaplątać w nie włosów lub ubrań. 
7. Bądź ostrożny, by nie wjechać autem w osoby postronne. 
8. Model składa się z wielu skomplikowanych elementów, rozkręcanie go nie jest wskazane. 

 
Kontrola pojazdu: 

1. Przełącz przełącznik znajdujący się z tyłu podwozia 
na pozycję „ON”. 

2. Wychyl lewy drążek pilota, by aktywować auto. 
 
Zawartość opakowania: 

 model auta 

 pilot z anteną 

 akumulator Ni-Cd 
4,8V 700mAh 

 bateria 9V 

 ładowarka 

 

 

 
 Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski.  
Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok 

 
Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź 
zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie 
podlegało pod warunki gwarancyjne. 
 
Uwaga: Produkt może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat.  

Pudełko należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka. 
KX8532 


