
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

BULDOŻER KOPARKA RC H-TOYS 1520 
6CH 2,4GHZ 1:18 

 
Instrukcja montażu i ładowania akumulatora 

Aby zamontować akumulator w pojeździe, należy zdjąć osłonę akumulatora, 

akumulator 6V umieścić w gnieździe i połączyć złącze akumulatora ze złączem 

pojazdu, a następnie zamknąć osłonę i dokręcić śrubkę. 

 

 

Procedura ładowania akumulatora: 

1. Po podłączeniu rozładowanego akumulatora lampka LED zacznie się świecić. 

2. Podczas ładowania lampka będzie powoli migać. 

3. Po pełnym naładowaniu akumulatora lampka zgaśnie. 

 



Istnieją trzy sposoby ładowania akumulatora: 

 

Sposób pierwszy: 

Przewód ładujący może zostać podłączony do gniazda USB 

dowolnego komputera. 

 

Sposób drugi: 

Przewód może zostać podłączony do adaptera USB, a adapter do 

gniazda sieciowego.  

 

 

Sposób trzeci: 

Przewód może zostać podłączony do powerbanka, jeśli jego poziom 

energii pozwoli na naładowanie akumulatora do pełna. 

 

Instrukcja wymiany baterii kontrolera 

Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy zdjąć osłonę baterii, włożyć 2 baterie 

AA (brak w zestawie), a następnie zamknąć i dokręcić osłonę.  

 

Instrukcje korzystania z baterii 

1. Baterie należy umieścić zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Nie należy 

korzystać jednocześnie z różnych typów baterii ani z baterii rozładowanych i 

nowych. 

2. Należy korzystać jedynie z baterii polecanych lub baterii tego samego typu.  

3. Nie należy zwierać złącz baterii. 

4. Wyczerpane baterie i akumulator należy wyjąć z urządzenia. 



5. Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterie wielorazowe (akumulatory) 

podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej. 

6. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z urządzenia. 

7. Użytkownik powinien regularnie kontrolować stan przewodów, złączy, 

obudowy i pozostałych elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne 

użycie produktu jest możliwe po wykonaniu wymaganych napraw.  

8. Nie należy łamać anteny, gdyż powstały wtedy ostry czubek może powodować 

zagrożenie. 

9. Pojazd powinien korzystać jedynie z 6V akumulatora umożliwiającego 

ładowanie. Kontroler powinien korzystać jedynie z jednorazowych baterii AA. 

 

Parowanie urządzeń 

Urządzenia do połączenia wykorzystują częstotliwość 2.4GHz, należy więc połączyć je 

przed rozpoczęciem zabawy. 

1. Przełącznik modelu przesunąć na pozycję „ON”. 

 

2. W ciągu 5 sekund, należy przesunąć przełącznik kontrolera na pozycję 

„ON”. 

 

Podczas parowania lampka LED kontrolera będzie migać. Po zakończeniu parowania 

lampka przestanie migać, co oznacza, że produkt jest gotowy do zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrukcja obsługi kontrolera 

• 1 i 2 – drążki kierunku 

1. Aby pojazd jechał do przodu, oba drążki należy wychylić do przodu. 

2. Aby pojazd jechał do tyłu, oba drążki należy wychylić do tyłu. 

3. Aby pojazd skręcił w prawo należy lewy drążek wychylić do przodu, 

a prawy do tyłu. 

4. Aby pojazd skręcił w lewo, należy lewy drążek wychylić do tyłu, a 

prawy do przodu. 

• 3 – Podniesienie łyżki 

• 4 – Obniżenie łyżki 

• 5 – przełącznik On/Off 

 

 

Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia.  

Ze względu na małe elementy produkt należy przechowywać poza 

zasięgiem dzieci.  

 

 


