
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

I. Parametry podstawowe 

Tworzywo: plastik i komponenty elektroniczne 

Zasilanie: 

• Model: 2x akumulator AA 4.8V 

• Kontroler: 2x AA 

 
II. Montaż baterii i akumulatorów 

• Aby zainstalować baterie w kontrolerze, należy go odwrócić, otworzyć osłonę 

baterii, włożyć 2 baterie AA, następnie zamknąć osłonę i dokręcić ją 

odpowiednią śrubką (Rysunek 2A). 

• Odwróć model kołami do góry, odkręcić śrubki trzymające osłony 

akumulatora, następnie umieść dwa akumulatory w odpowiednich gniazdach i 

załóż osłonę (Rysunek 2B). 

 
UWAGA! Czas ładowania akumulatorów powinien wynosić od 4 do 5 godzin. Przewód 

ładujący nie powinien być używany do ładowania jakichkolwiek innych urządzeń. 

 

III. Automatyczne parowanie urządzeń 

Instrukcja automatycznego parowania urządzeń 

1. Automatyczne parowanie modelu: zainstaluj akumulator w modelu oraz 

baterie w kontrolerze i uruchom oba urządzenia.  



2. Jeden kontroler może być połączony tylko z jednym modelem. Po poprawnym 

połączeniu urządzeń, nie powinny występować żadne zakłócenia komunikacji 

pomiędzy nimi.  

3. Jeśli kontroler nie uzyska informacji zwrotnej od żadnego urządzenia przez 60 

sekund, przejdzie w tryb uśpienia (zgaszona lampka informacyjna). Należy 

nacisnąć dowolny przycisk aby wybudzić kontroler. 

4. Aby połączyć kontroler lub model z innym urządzeniem, należy najpierw 

wyłączyć zasilanie obu urządzeń, w celu rozłączenia ich.  

 

IV. Podstawowa obsługa modelu  

1. Włączanie i wyłączanie 

• Aby włączyć nadajnik należy wcisnąć włącznik, wyda on wtedy dźwięk. Aby 

wyłączyć nadajnik należy ponownie nacisnąć przycisk. 

2. Klakson 

• Aby użyć klaksonu, należy nacisnąć odpowiadający mu przycisk.  

3. Jazda w przód i w tył 

• Aby model poruszał się do przodu lub do tyłu, należy wychylić lewy drążek w 

przód lub w tył (Rysunek 4A). 

4. Skręcanie w prawo lub w lewo 

• Aby model skręcał w prawo lub w lewo, należy wychylić prawy drążek w 

prawo lub w lewo (Rysunek 4B). 

 
5. Podnoszenie i opuszczanie podpór oraz uruchamianie 

ciężarówki 

• Aby opuścić podpory, należy przytrzymać przycisk 

opuszczania podpór 

• Aby uruchomić ciężarówkę, należy wcisnąć 

odpowiadający temu przycisk. Zacznie ona wydawać 

dźwięk pracującego silnika.  

• Aby wyłączyć ciężarówkę, należy wcisnąć odpowiadający 

temu przycisk. Przestanie wtedy wydawać dźwięk 

pracującego silnika.  

6. Podnoszenie i opuszczanie siodła 

• Siodło będzie unosić się podczas trzymania 

odpowiadającego temu przycisku. 

• Siodło będzie opuszczać się podczas trzymania 

odpowiadającego temu przycisku. 



V. Funkcje zaawansowane 

1. Automatycznie wyłączanie 

• Jeśli urządzenie nie otrzymają żadnego sygnału przez okres 60 sekund, 

przejdą w stan uśpienia, aby oszczędzać energię.  

2. Funkcja wspólnej zabawy 

• System zdalnego sterowania jest opracowany tak, aby możliwa była zabawa 

kilku osób jednocześnie bez żadnych zakłóceń. 

VI. Ładowanie 

Należy wyłączyć model, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Po 

zakończonej zabawie należy wyjąć baterie z nadajnika oraz akumulator z modelu. 

Czas ładowania akumulatora powinien wynosić od 4 do 5 godzin, z wyjątkiem 

pierwszego ładowania, które powinno trwać około 8 godzin. 

VII. Uwagi 

1. Z zabawki nie należy korzystać na drogach publicznych, gdyż może to 

prowadzić do poważnego zagrożenia.  

2. Nie należy bawić się w trakcie deszczu i w pobliżu zbiorników wodnych. 

Kontakt z wodą może uszkodzić komponenty elektroniczne. Model należy 

czyścić jedynie za pomocą suchej szmatki.  

3. Jeśli prędkość modelu znacznie spadła lub nieodpowiednio reaguje na 

polecenia kontrolera, należy wymienić baterii i naładować akumulatory. 

4. Podczas ładowania akumulatory powinny zawsze znajdować się pod nadzorem 

osoby dorosłej. Należy korzystać jedynie z prawidłowych akumulatorów. 

5. Baterie należy włożyć zgodnie z ich biegunowością. 

6. Nie należy korzystać jednocześnie z baterii starych i nowych.  

7. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulatory zgodnie z instrukcją. 

8. Należy regularnie kontrolować stan ładowarki, wtyczki, obudowy oraz innych 

elementów zestawu. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy przerwać 

korzystanie do momentu ich usunięcia.  

9. Nie należy korzystać z ładowarki innej niż ta dołączona do zestawu. 

Produkt zawiera małe elementy, w celu uniknięcia ryzyka zadławienia 

należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci. 

 


