
Samochód RC WLtoys A333 

2.4Ghz 35km/h 1:12

Uwaga: Model ten nie jest zabawką! Przeznaczony jest do użytku
wyłącznie przez osoby po 14 roku życia. Przed rozpoczęciem
użytkowania, proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Instrukcja ta dotyczy modelu 12428



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

-Nie wyjeżdżaj modelem na ulice, gdyż niesie to za sobą niebezpieczeństwo spowodowania
wypadku drogowego.
-Nie jedź wśród tłumu, w pobliżu ludzi i zwierząt, by uniknąć wywołania uszczerbku na zdrowiu
lub uszkodzenia własności prywatnej.
-Nie zbliżaj się modelem do wody, by uniknąć zamoknięcia modelu.
-Przed odpaleniem modelu upewnij się, że w pobliżu nie ma innych
modeli działających na tej samej częstotliwości. Może to bowiem
spowodować utratę kontroli nad modelem.
-Aby uniknąć utraty kontroli proszę stosować
się do poniższych wskazówek:
1.Rozłóż antenę na jej maksymalną długość.
2.Włącz nadajnik.
3.Włącz model RC.
-Zawsze stosuj się do procedury wyłączania modelu.
-Nigdy nie dotykaj i nie blokuj obracającego się koła.
-Nie jedź modelem podczas deszczu i nie wjeżdżaj nim do wody.
-Silnik i akumulator nagrzewają się podczas jazdy, zachowaj ostrożność obchodząc się z tymi elementami.
-Zawsze składaj antenę po zakończonej jeździe.
-Wyjmuj baterie z modelu i nadajnika po zakończonej jeździe.

-Nie podejmuj prób rozmontowania akumulatora czy ładowarki. Nie przecinaj
żadnych kabli. Wszystko to może spowodować niebezpieczne zwarcie.
-Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą kompatybilnej ładowarki, stosując
się do procedury zawartej w instrukcji użytkowania.
Zabrania się modyfikowania ładowarki i akumulatora.
-Pozwól akumulatorowi ostygnąć przed ładowaniem.
-Zawsze odłączaj kable od modelu RC i gniazdka, gdy go nie używasz.
-Nie pozostawiaj baterii w nadajniku, gdy go nie używasz, gdyż może
spowodować to wyciek kwasu bateryjnego i uszkodzenie urządzenia.
-Nigdy nie wrzucaj zużytych baterii do ognia, gdyż może
to spowodować eksplozję.

Nie wyjeżdżaj modelem na
drogi. Nie jedź w pobliżu
tłumów i niemowląt, gdyż
może to spowodować
wypadek.

Produkt zawiera małe i ostre
elementy, należy go składać
i przechowywać poza zasięgiem
niemowląt.

Nie kieruj końcówki anteny
w stronę twarzy.

Silnik i akumulator nagrzewają się
podczas pracy. Pozwól im ostygnąć
zanim ich dotkniesz.



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Nie używaj modelu w pobliżu innego pojazdu RC
działającego na tę samą częstotliwość.
Spowodowane w te sposób zakłócenia mogą
doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Samochód się
nie porusza.

Nadajnik / odbiornik jest wyłączony.

Baterie nie zostały poprawnie
włożone do nadajnika.

Baterie są rozładowane.

Włącz nadajnik i odbiornik.

Poprawnie włóż baterie do nadajnika.

Naładuj baterie.

Samochód nie reaguje
należycie i dystans sygnału
jest za krótki.

Ktoś używa tej samej
częstotliwości co Ty.

Zmień częstotliwość, poczekaj aż druga
osoba przestanie używać modelu
lub przenieś się w inne miejsce.

Baterie nadajnika lub odbiornika
nie są dostatecznie naładowane.

Zmień baterie w nadajniku i naładuj
akumulator w modelu.

Antena nadajnika nie jest
prawidłowo dokręcona / nie jest
maksymalnie rozciągnięta.

Dokręć i rozłóż antenę.

UWAGA!

-Opakowanie i instrukcja użytkowania informują o sposobie montażu niektórych
elementów. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
-Opakowanie zawiera drobne elementy, które stanowią zagrożenie zadławienia się.
-Nie używaj modelu w deszczu i miejscach o wzmożonej wilgotności, gdyż może
to spowodować uszkodzenie pojazdu.
-Po rozpakowaniu produktu wyrzuć folię, gdyż stanowi zagrożenie zadławienia
się dla dzieci.
-Regularnie sprawdzaj ładowarkę, kabel ładujący, akumulator, wtyczkę
i pozostałe części pod kątem uszkodzeń.
-Zwracaj uwagę na oznaczenia +/- przed włożeniem baterii do modelu.
-Akumulator powinien być ładowany wyłącznie za pomocą dołączonej ładowarki.
-Produkt niewłaściwie stosowany może stanowić potencjalne zagrożenie.



-Odłącz ładowarkę od modelu przed rozpoczęciem czyszczenia.
-Nie kieruj anteny w stronę innych ludzi, zwłaszcza twarzy.
-Używaj baterii lub ładowalnych akumulatorków AA.
-Nie należy ładować baterii do tego nie przeznaczonych.
-Akumulatorki powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
-Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii. Nie należy mieszać nowych
baterii ze starymi.
-Rozładowane baterie należy usunąć z produktu.
-Nie należy doprowadzać do spięć paneli ładujących.
-Nie należy doprowadzać do spięć baterii, wrzucać ich do ognia lub dokonywać
prób ich rozmontowania.
-Z nieużywanego produktu należy wyjąć baterie.
-Należy zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona istotne informacje.

-Typ: Samochód RC WLtoys A333 2.4Ghz 35km/h 1:12
-Wymiary: 380x275x190mm
-Rozstaw osi: 230mm
-Rozstaw kół: 125mm
-Prześwit: 55mm
-Przełożenie: 1:9:3
-Rozmiar kół: 105mm wysokości, 53mm szerokości
-Silnik: szczotkowy 390 (16000 RPM)
-Nadajnik: 2,4G
-Maksymalny zasięg sygnału: ~50m
-Baterie nadajnika: 3xAA (brak w zestawie)
-Akumulator: Litowy 6,4V 1000mAh
-Ładowarka: Li-Po ze stabilizatorem (balancer)
-Czas ładowania: 3 godziny
-Czas użytkowania: 10 minut
-Karoseria: PVC
-Funkcje: niezależne zawieszenie na 4 koła, hydrauliczne amortyzatory, gumowe opony 
o dużej przyczepności, dyferencjał, silnik po środku



KIEROWANIE MODELEM

Przekręć kierownicę w lewo, aby auto skręciło
w lewo. Im dalej zostanie wychylona kierownica,
tym większy będzie kąt obrotu autka.

Przekręć kierownicę w prawo, aby auto skręciło
w prawo. Im dalej zostanie wychylona
kierownica, tym większy będzie kąt obrotu
autka.

Wciśnij spust, aby auto pojechało do przodu.
Intensywność nacisku ma wpływ na prędkość
modelu. Gdy auto jedzie do przodu, szybko
odepchnij spust, aby wyhamować.

Zwolnienie spustu sprawi, że model
wytraci prędkość i w końcu się zatrzyma.
Odepchnij spust, aby auto pojechało do
tyłu. Intensywność nacisku ma wpływ na
prędkość modelu.

NARZĘDZIA I ELEMENTY ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA PRZYDATNE PRZY MONTARZU



UWAGI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA AKUMULATORA

ŁADOWANIE AKUMULATORA
1.Najpierw upewnij się, że napięcie w gniazdku jest
odpowiednie dla konkretnej ładowarki. Następnie upewnij
się, że używasz odpowiednej dla danego akumulatora
ładowarki.
2.Akumulator powinien być całkowicie rozładowany przed
jego ponownym naładowaniem. Czas ładowania
nie powinien przekraczać 3 godzin.
3.Nad ładowaniem powinna czuwać osoba dorosła.

MONTAŻ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

STEROWANIE I KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Kierownica

Dioda

Włącznik
Przełącznik
trybów

Korektor
skrętu

Korektor
przyspieszenia

Spust

1>Włącz pilot za pomocą przełącznika „1”, 
następnie zaświeci się dioda „2”. Następnie włącz 
samochód.

2>Za pomocą spustu „3” możemy kontrolować 
ruch auta w przód i w tył.



3>Kręcąc kierownicą „4” sterujemy skrętem przednich kół.

4>Ustaw samochód bezpośrednio przed sobą i delikatnie wciśnij 
spust „3”. Jeżeli auto nie pojedzie w linii prostej można to 
skorygować za pomocą korektora „5”.

5>Za pomocą korektora „6” możemy regulować czułość spustu.

6>Przełącznik „7” nie posiada żadnej funkcji w tym modelu.

7>Model jest gotów do jazdy.

PRAKTYKA

Nadszedł czas, by trochę poćwiczyć. Stwórz tor rajdowy w przestronnym i bezpiecznym miejscu używając
stożków drogowych (do nabycia oddzielnie), pustych puszek lub czegoś podobnego. Rozpędzaj się na
prostych zwalniaj na zakrętach, to podstawowa technika, którą musisz opanować, by sprawnie kierować
modelem RC.



KONSERWACJA

Po zakończonej zabawie, wyjmij
akumulator z modelu.

Dokładnie oczyszczaj model z brudu,
piasku, błota itp.

Elementy metalowe powinny być regularnie
oliwione, by zapobiec rdzy. Baterie i model przechowuj oddzielnie.
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