
Wystrza³owy samochód RC
Instrukcja obs³ugi

Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, gdy¿ zawiera istotne 
informacje.
UWAGA: Przeczytaj uwa¿nie tê instrukcjê przed 
rozpoczêciem zabawy modelem.

1. Zawartoœæ i funkcje

Ko³a

Strona A

Interfejs ³adowania bateriiŒwiat³a LED

Strona B

Œwiat³a LED W³¹cznik

Dioda
Antena

Do przodu

Do ty³u

Rewolucyjny regulator 
momentu obrotowego

W³¹cznik

Do przodu

Do ty³u

2.  Wymiana baterii i procedura ³adowania
Samochód jest zasilany akumulatorem o mocy 4,8V, a nadajnik bateri¹ 9V.

Nadajnik
Zdejmij pokrywê baterii, tak jak pokazano 
na obrazku. Umieœæ wewn¹trz bateriê 9, 
zwracaj¹c uwagê na oznaczenia +- 
wewn¹trz otworu.
Po w³¹czeniu nadajnika, powinna 
zaœwieciæ siê czerwona dioda.

Pojazd
Przesuñ w³¹cznik pojazdu na pozycjê „OFF” 
przed rozpoczêciem ³adowania. 
Nastêpnie wepnij koñcówkê do³¹czonej 
³adowarki do gniazda w samochodzie i pod³¹cz 
j¹ do kontaktu. Podczas ³adowania bêdzie 
œwieciæ siê czerwona dioda. £adowanie 
powinno trwaæ od 2 do 3 godzin.

3. Sterowanie
Gdy w³¹czysz samochód, œwiat³a siê zaœwiec¹. Nastêpnie w³¹cz nadajnik nie dalej 
ni¿ 25 metrów od samochodu (maksymalny zasiêg). Auto jest gotowe do jazdy.
 
Wciskaj¹c obie strza³ki w górê, sprawisz ¿e samochód pojedzie w przód. 
Je¿eli wciœniesz obie strza³ki w dó³, auto pojedzie do ty³u. 

Do przodu

Do ty³u



Praw¹ rêkojeœæ kontrolera wychyl odepchnij odsiewie, podczas gdy auto jedzie do przodu, 
aby pojazd przewróci³ siê do ty³u.

Odepchnij rêkojeœæ od siebie.

Poci¹gnij rêkojeœæ do siebie.

Jednoczesne wciœniêcie jednej strza³ki w górê i jednej strza³ki w dó³, 
spowoduje ¿e samochód zacznie wirowaæ wokó³ w³asnej osi. 

Obrót

Wciœniêcie prawej strza³ki w górê, spowoduje, ¿e samochód pojedzie 
do przodu i w lewo, po wciœniêciu lewej strza³ki w górê, pojedzie 
do przodu i w prawo.
Wciœniêcie prawej strza³ki w dó³ spowoduje, ¿e samochód pojedzie 
w lewo i do ty³u,  po wciœniêciu lewej strza³ki w dó³, pojedzie 
do ty³u i w prawo.

Do przodu i w prawo              Do przodu i w lewo

4. Informacje dotycz¹ce baterii
W odosobnionych przypadkach, z baterii mo¿e wyciec niebezpieczny 
dla zdrowia kwas, który mo¿e równie¿ uszkodziæ zabawkê.
 
Aby zapobiec wyciekowi:
£aduj baterie wy³¹cznie pod nadzorem osoby doros³ej.
Zawsze upewniaj siê, ¿e baterie s¹ w³o¿one poprawnie.
Nie wrzucaj baterii do ognia, nawet je¿eli jest roz³adowana.
 
INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW: Aby unikn¹æ wypadków podczas 
zabawy, opiekun powinien objaœniæ dziecku zasady bezpieczeñstwa.
 
Zasady bezpieczeñstwa:
- Zawsze wybieraj bezpieczne miejsce do zabawy. 
  Nigdy nie  jeŸdŸ modelem po ulicy.
- Nie podnoœ auta, dopóki kompletnie siê nie zatrzyma.
- Nie zbli¿aj w³osów, ubrañ i palców do obracaj¹cych 
  siê elementów zabawki.
- Wskazane jest, by doros³y opiekun czuwa³ nad 
  bezpieczeñstwem zabawy dziecka.
- Po zakoñczonej zabawie nale¿y wy³¹czyæ samochód i nadajnik.

           Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. 
           Ul. Hetmañska 10 / 15-727 Bia³ystok

Gwarancja: Gwarancja wa¿na 12 miesiêcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych, 
b¹dŸ zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie u¿ywanie w celu niezgodnym z za³¹czon¹ instrukcj¹ 
nie bêdzie podlega³o pod warunki gwarancyjne.

Uwaga: Zabawka mo¿e zawieraæ ma³e elementy, chroniæ przed dzieæmi poni¿ej 3 lat. 
Po zakoñczonej zabawie, pude³ko  nale¿y od³o¿yæ w bezpiecznym miejscu,
w celu zminimalizowania ryzyka.                                                                             KX10153
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