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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

• 1x Ciągnik 

• 1x przyczepa 

• 1x Przewód USB 

• 1x Kontroler 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 6+ 

• Zasilanie kontrolera: 2x bateria AA (brak w zestawie) 

• Zasilanie ciągnika: akumulator 300mAh 4.8V (w zestawie) 

• Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4GHz 

• Maksymalny zasięg kontrolera: 30m 

• Czas pracy: 15 minut  

• Wymiary pojazdu: 37cm x 19.5cm x 17cm  

• Wymiary przyczepki: 32.5cm x 15cm x 12.5cm 



MONTAŻ BATERII I AKUMULATORA 

1. Aby włożyć baterię do kontroloera, należy odkręcić srubkę trzymającą osłonę i 

wyjąć osłonę. 

2. Następnie należy włożyć baterie zgodnie z oznaczniami biegnowości. 

3. Po włożeniu baterii należy założyć i zabezpieczyć osłonę.  

4. Po wykonaniu powyższych kroków kontroler jest gotowy do zabawy. 

 

 

 

1. Aby zamontować akumulator w ciągniku, należy odkręcić śrubkę trzymającą 

osłonę, a następnie zdjąć osłonę.  

2. Akumulator połączyć ze złączem ciągnika i umieścić w gnieździe. 

3. Następnie należy zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki. 

4. Ciągnik jest gotowy do zabawy. 

 

 

 



ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 

1. Akumulator wyjmij z ciągnika. 

2. Podłącz przewód USB do złącza 

akumulatora. 

3. Przewód USB wepnij do gniazda 

USB komputer, laptopa lub 

specjalnego adaptera. 

4. Po zakończeniu ładowania należy 

odłączyć przewód od zasilania, a 

następnie od złącza akumulatora. 

 

PAROWANIE URZĄDZEŃ 

 

1. Po zainstalowaniu baterii w kontrolerze oraz akumulatora w ciągniku, włącz 

oba urządzenia. Lampka informacyjna nadajnika oraz światła ciągnika zaczną 

migać, co oznacza iż są w trakcie wyszukiwania urządzenia. Gdy przestaną 

migać, a ciągnik zapika, oznacza to, że parowanie przebiegło pomyślnie. 

2. Jeden kontroler może połączyć się z jednym ciągnikiem. Oznacza to, że nie 

będą występować zakłócenia w przypadku korzystania z więcej niż jednego 

zestawu na raz.  

3. Jeśli kontroler nie będzie w stanie połączyć się z ciągnikiem w ciągu jednej 

minuty, przejdzie w tryb uśpienia. Aby go wybudzić należy nacisnąć dowolny 

przycisk.  

4. Aby sparować kontroler z innym urządzeniem, wyłącz kontroler i ciągnik, aby 

je rozłączyć.  

 

FUNKCJE KONTROLERA 

 

 

 

 

 

 



PROWADZENIE POJAZDU 

 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowanie wszelkie elementy nie będące częścią 

produktu należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. 

2. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

zabawki. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw.  

4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować zabawki.  

5. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

6. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia wątpliwości. 



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki. 

4. Podczas wkładania baterii należy umieścić je zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

6. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 
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