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Częstotliwość: 27Mhz/40Mhz

Dystans pilota sterowania: 10Metrów

Dystans walki: 3 Metry

Baterie:
1.Little tank 9993 : 4.8V grupa baterii
   Big tank 9995: 7.2V grupa baterii

Volt:
Czołg nr  9993:6V<Pilot>9V  4V<czołg> 6.5V
Czołg nr 9995:6V<Pilot>9V  6.0V<czołg> 8.5V

2.Emitter:9V bateria

Należy zakupić modele  z różnymi częstotliwościami 
aby wykorzystać wszystkie możliwości zabawy!

UWAGA:
*Produkt należy używać zgodnie z instrukcją oraz wskazówkami 
znajdującymi się na opakowaniu. Niektóre elementy powinny być 
montowane przez osobę dorosłą.
*Podczas montażu oraz zabawy wskazana opieka osoby dorosłej.
*Przechowywać z daleka od małych dzieci, w celu zminimalizowania
ryzyka uszkodzenia małymi, ruchomymi elementami.
*Regularnie kontrolować sprawność wtyczki, obudowy i
   innych części. W przypadku uszkodzenia, czołg nie może być 
   użytkowany do momentu usunięcia usterki.

*Nie dotykaj ruchomych części, gdy urządzenie jest włączone.
*Nie należy uruchamiać go w wodzie.
* W przypadku braku sygnałów świetlnych, bądź dźwiękowych 
podczas zabawy, należy zaprzestać korzystania z czołgu.
*W przypadku zakłócenia sterowności, należy sprawdzić czy w 
pobliżu nie znajduje się urządzenie działające na tej samej częstotli-
wości. Jeżeli tak, należy odseparować urządzenia od siebie. 
*Używać tylko dołączonej do zestawu ładowarki.

*Zasilanie:
Czołg 9993 - zasilanie akumulatorowe 4.8V
Pilot - Bateria 9V

*Parametry baterii i ładowarki muszą być zgodne z zaleceniami 
 producenta
*Ładowarka nie jest zabawką.
*Proszę odłączyć ładowarkę przed czyszczeniem zabawki.
*Nie kieruj anteny na twarz i oczy drugiej osobie, aby uniknąć bólu.

*Włóż baterię zgodnie z polaryzacją.
*Zwykłych baterii nie można ładować!
*Nadzór dorosłych zaleca się podczas ładowania akumulatora.
*Akumulator należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.
*Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. W przypadku długiego 
nieużytkowania, należy wymienić baterię przed ponownym rozpo-
częciem zabawy..
* Na akumulatorze nie należy: wywoływać zwarcia, demontować 
na mniejsze elementy oraz zbliżać do ognia.
*Zachowaj tę instrukcję wraz ze wskazówkami, w celu bezpiecznej 
zabawy.

GŁÓWNE PARAMETRY

Dziękujemy za zakup naszego produktu
Przed rozpoczęciem zabawy, prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

ZESTAW CZOŁGÓW NA PODCZERWIEŃ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Po oddaniu celnego strzału usłyszymy dźwięk trafianego celu i jedna z lampek umiejscowionych 
na tylnej burcie trafionego czołgu zgaśnie. Podczas dawania strzału oprócz dźwięku wystrzału 
całym czołgiem wstrząsa bardzo realistyczny odrzut tak jak na prawdziwym polu walki. 
Po trzykrotnym trafieniu przeciwnika, jego czołg zostanie na chwilę unieruchomiony. 
To oznacza, ze przegrałeś bitwę. Na około 30 sekund czołg zostanie unieruchomiony. 
Po tym czasie bitwę można rozpocząć od początku.

1. Po włączeniu zasilania, uruchamiają się diody: d1 d2 d3. Kiedy wszystkie diody zaświecą się, to znaczy, że czołg jest 
gotowy do wojny i można rozpocząć bitwę. Jeśli nie zostanie rozoczęta bitwa manualnie, czołg rozpoczyna działania automatycznie.. 

3. Kiedy trafisz przeciwnika, zapala się dioda D3.
4. Jeżeli żadne światełko się nie pali, oznacza że wszystkie “życia” zostały wyczerpane, ( Jeżeli wszystkie szanse zostały wyczerpany, oznacza to przegraną
    bitwe i unieruchomienie czołgu na 30 sekund)
5. Gdy diody zapalą się na nowo, można rozpocząć zabawe od początku.

Nasze modele o numerach 9993 i 9995 z bezprzewodową funkcją bitwy , wymagają szczegółówego i skrupulatnego korzystania zgodnie ze wskazówkami
w dołączonej instrukcji. TYLKO CZOŁGI PRACUJĄCE NA INNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI STEROWANIA MOGĄ ODGRYWAĆ WOJNĘ.

 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bitwa na dystansie 3 metrów, dostaniesz niespodzianke,
Podczas odtwarzania takiego czołg symulację!

1. BITWA CZOŁGÓW

2. INSTRUKCJA WŁĄCZANIA

1.Wskaźnik ognia2. Imitacja strzałów

3.Lewy odbiornik

4.Wskaźnik zasilania

UWAGA: Przy pierwszym użytkowaniu należy ładować akumulator przez 8h, przy kolejnych wystarczy 4-5h. Jedno
pełne naładowanie starcza na 15-20 minut zabawy. 

*UWAGI

Ładowanie akumulatora

9993 9995 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z AKUMULATORÓW

4.8V Akumulator 7.2V Akumulator

wtyczka baterii
  złącze4.8VGrupa baterii 7.2VGrupa baterii

wtyczka baterii
  złącze

2. Rozstrzelanie przeciwnika następuje poprzez jednorazowe postrzelenie z armaty, bądź trzykrotne postrzelenie z pistoletu.

Ładowarka

t
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 LITTLE TANK (9993) BIG TANK (9995)

1. Otwórz pokrywę czołgu (rys.5) i włożyć baterie zgodnie z polaryzację,model nr 9993 potrzebuję akumulator 4.8V, natomiast model nr 9995
    potrzebuję akumulatora o napięciu 7.2V.  Następnie zamknij pokrywę i ustaw przełącznik zasilania na ON.
2. Otwórz pokrywę emitera jako pokazano na rys.3, włóż jedną baterię 9V zgodnie z polaryzacją, zamknij pokrywę.
3. Umieść czołg na podłodze i rozpocznij zabawę.

OFF/O N

OF

F/O
N

5.Jak zacząć

3.NOTATKA

4.LISTA CZĘŚCI

1.Nie graj na drodze lub w tłumie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2.Kontakt z wodą może doprowadzić do zwarcia. Należy unikać również dużego nasłonecznienia
3.Żeby przedłużyć żywotność, należy korzystać z urządzeń na płaskiej gładkiej powierzchni.
4.Kiedy czołg spowalnia oznacza wyczerpywanie się baterii, należy zastąpić ją nową baterią, bądź naładować obecną.
5.Ładować można tylko akumulatory do tego przeznaczone, akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem 
osoby dorosłej.

     

1. Antena

2. Lewy dżojstik
3. Prawy dżojstik

7. Wskaźnik zasilania

8.Przycisk strzelania

6. Przycisk ON/OFF

18. Przełącznik włączenia

OPEN
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4. 9V Bateria

5. Emiter zaślepka
baterii

11. Wskaźnik strzelania

12. Lufa

13. Żródło
     poczerwieni

22.Odbiornik 
      poczerwieni

21. Wskaźnik włączenia czołgu

14. Lampka życia

15. Obrotowa kopuła

19. Głośnik

16. Osłona
20. Gąsiennice czołgu

18. Przełącznik włączenia

17. Akumulator 4.8V
17. Akumulator 7.2V

19. Głośnik

16. Osłona
20. Tank pedrail

Rys. 5

Rys.1 Rys. 2 Rys.3

Rys. 4

10.Klawicz skrętu
     w prawo

9.  Klawisz skrętu  
    w lewo

1. Antena
2. Lewy dżojstik
3. Prawy dżojstik

4. 9V Bateria
5. Emiter zaślepka baterii
6. Przycisk ON/OFF

8.Przycisk strzelania

10. Przycisk skrętu w prawo

9.Przycisk skrętu w lewo

7. Wskaźnik zasilania

11. Wskaźnik strzelania
12. Lufa

13. Źródło poczerwieni
14. Lampka życia
15. Obrotowa kopuła

16. Osłona 22.Ir odbiornik 
17. 4.8/7.2V Akumulator
18. Przełącznik włączenia

19. Głośnik    

 20. Gąsiennice czołgu
21. Wskaźnik włączenia czołgu

18. Przełącznik włączenia

3. NOTATKA
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Jak pokazano na rys.7, naciśnij przycisk 9/10. ー lewy / prawy, aby przekręcić lufe w lewo bądź w prawo. 

OFF/O N

8.Przycisk
strzelania

10.Umiejscowienie
przycisku do skrętu
w prawo

9. Umiejscowanie
przycisku do skrętu
w lewo

* Automatyczne wyłączanie
 Kiedy czołg zakończy akcję i nie odbiera żadnego sygnału po 1 minucie, to wyłączy się automatyczny i przejdzie 
 w stan wstrzymania, aby zakończyć stan wstrzymania należy użyć przysków na pilocie.

UWAGA: Gdy czołg jest przez dłuższy czas nieużytkowane, należy ustawić przełączni na OFF. 
Zaleca się również wyjęcie baterii aby uniknąć rozlania się ich, przez co mogą zostać uszkodzone 
inne elementy.

7. Pozostałe funkcje

6.JAK DZIAŁA PILOT RC

1. Zasilanie ON/OFF
Naciśnij przycisk 6. on / off.  jak pokazano na rys.6. Prawidłowe włączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem. 
Naciśnij przycisk on/ off ponownie, aby wyłączyć. Po utraceniu wszystkich żyć, należy ponownie wcisnąć przycisk on/off.

2.Skręcanie PRAWO/LEWO

3.Przycisk Ognia
Gdy czołg jest włączony, naciśnij przycisk numer 8, aby zacząć strzelać, będą wtedy emitowane odpowiednie dźwięki naśladujące realne 
wydawanie odstrzałów (rys.6)

Jak pokazano na rys. 8, wciśnij lewy / prawy joystick
w górę / w dół w tym samym czasie, aby poruszać
czołgiem do przodu/tyłu.

5.Skręcanie
1.Aby skręcić w lewo/prawo, jak pokazano na rys. 9, należy
 wcisnąć lewy / prawy dżojstick.
2. Aby jadąć do tyłu skręcić w prawo / lewo, jak pokazano na rys. 9, należy 
wcisnąć lewy / prawy dżojstik w dół, aby tył czołgu przekręcił się w lewo / prawo.
3. Kąt obrotu oraz czas obrotu czołgu zależy od czasu przytrzymywania przycisków odpowiedzialnych za 
   przemieszczanie oraz przekręcanie się czołgu.

OFF/O N

2. Lewy 
dżojstik

3. Prawy
dżojstik

      6. Przycisk
          ON/OFF

OFF/O N

 

      6. Przycisk
          ON/OFF

OFF/O N

2. Lewy 
dżojstik

3. Prawy
dżojstik

RYS. 6 RYS. 7

Rys. 8 Rys. 9

Rys. 10

4. Jazda PRZÓD/TYŁ

Góra

   Dół

Góra

   Dół

Jedź do przodu

Jedź do tyłu

Góra

    Dół

Góra

    Dół

Obrót w lewo  Obrót w prawo


