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Dziękujemy za wybranie naszych zabawek. Przed użyciem 
należy przeczytać mniejszą instrukcję. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
■ Produkt elektryczny: 

Nie należy podawać tego produktu dzieciom poniżej 8 lat. 
Podobnie jak inne produkty elektryczne, produkt ma być 
również używany w bezpieczny sposób by uniknąć porażenia 
prądem. 
■ Wymagany nadzór osoby dorosłej 

Uwaga! NIE próbuj modyfikować tego produktu co może 
spowodować utratę prawa do gwarancji 
ŁADOWANIE 



 
Nowy akumulator Ni-Cd dołączony do tego zestawu musi zostać 
naładowany przed użyciem. 
Podłącz ładowarkę do gniazdka i podłącz złącze akumulatora 
oraz złącze ładowarki. 
Należy ładować przez co najmniej 3,5 godziny przez pierwsze 2 
razy Następnie wystarczy ładować przez 180 minut w 
normalnych warunkach. Nie przeładowuj, ponieważ bateria 
może przestać się ładować. 
Należy regularnie sprawdzać przewód, wtyczkę i inne części 
elektryczne na zabawce. Jeśli w ogóle uszkodzenie zostanie 
znalezione napraw je przed użyciem zabawki. 



INSTALACJA BATERII 

 
Ściągnij pokrywę batem 
Znajdź otwór na górze nadajnika do instalacji anteny. Włóż 
antenę i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Prawidłowo zainstaluj zestaw akumulatorów w i załóż pokrywę 
baterii. Przykręć śrubę. 
PODSTAWOWE OPERACJE 
(1) Włącz samochód. 
(2) Użyj 2 dźwigni sterujących na nadajniku, aby sterować 
samochodem w przód / w tył lub skręcić w lewo / 
prawo. 
(3) Jeśli samochód nie może jechać po linii prostej, użyj 
trymera na podwoziu do regulacji. Pamiętaj, aby po 
użyciu wyłączyć samochód i nadajnik. 
BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA 
(1) Nadzór dorosłych jest wymagany do ładowania. 
(2) Aby naładować akumulator w samochodzie, najpierw wyjmij 
go z obudowy. 



(3) Wyjmij na czas wyczerpane baterie z samochodu i 
nadajnika. 
(4) Upewnij się, że główny przełącznik jest WYŁĄCZONY przed 
instalacją akumulatora w karoserii. 
(5) Zwróć uwagę na znaki polaryzacji w komorach baterii 
podczas instalacji akumulatorów. 
(6) Nie próbuj ładować baterii jednorazowych. 
(7) Nie zwieraj baterii. 
(8) Jeśli zamierzasz przerwać użytkowanie przez dłuższy czas, 
wyjmij baterie z nadajnika i karoserii, aby uniknąć 
wycieków. 
(9) Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu 
lub wycieku. 
(10) Nie mieszaj baterii różnych producentów lub nowych i 
starych baterii. 
(11) Używaj tylko zalecanych baterii lub odpowiedników. 
(12) Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć uszkodzenia. 
(13) Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera 
ważne informacje na temat tego produktu. 
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 
 
(1) Jeśli zamierzasz przerwać użytkowanie przez dłuższy czas, 
pamiętaj o wyjęciu wszystkich baterii. 
(2) Jeśli to konieczne, użyj wilgotnego ręcznika, aby delikatnie 
wytrzeć nadwozie. 
(3) Nie wystawiaj tej zabawki na działanie wysokiej 
temperatury, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła 
słonecznego. 
(4) Nie umieszczaj tej zabawki w wodzie, aby nie uszkodzić jej 
elementów elektronicznych. 
UWAGA! 
Gdy samochód jest w ruchu, nie dotykaj kół, aby uniknąć 
uszkodzeń samochodu. 



 
 
Nie baw się na drogach lub w innych niebezpiecznych 
miejscach, aby uniknąć wypadków. 

 
 
 
Dystrybucja: KIK SP. Z O.O. SP.K. 
NIP:5423089180 
Hetmańska 10 

15-727 Białystok 

 


