
Instrukcja obsługi 

KOPARKA RC H-TOYS 1550 GĄSIENICE 

15CH 2.4GHZ 1:14 
 

Instrukcja montażu i ładowania akumulatora 

Aby zamontować akumulator w pojeździe, należy zdjąć osłonę akumulatora 

znajdującą pod spodem pojazdu, umieścić akumulator 7.2V w gnieździe oraz 

połączyć złącze akumulatora ze złączem pojazdu, a następnie zamknąć osłonę i 

dokręcić ją za pomocą śrubki. 

 

Przebieg procesu ładowania: 

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

2. Gdy akumulator będzie w trakcie ładowania lampka LED będzie powoli migać. 

3. Gdy lampka LED zgaśnie, oznacza to, że akumulator został w pełni 

naładowany i może zostać odłączony. 

 



Istnieją trzy sposoby ładowania: 

Sposób pierwszy: 

Przewód ładujący może zostać podłączony do gniazda USB 

dowolnego komputera. 

 

Sposób drugi: 

Przewód ładujący może zostać podłączony do adaptera USB, a 

adapter do gniazda sieciowego. 

 

Sposób trzeci: 

Przewód ładujący może zostać podłączony do powerbanka, jeśli 

jego poziom energii pozwoli na pełne naładowanie akumulatora. 

 

 

Instrukcja montażu baterii kontrolera 

Aby zamontować baterie w nadajniku należy zdjąć osłonę baterii, włożyć w gniazda 

dwie baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości, a następnie 

zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki. 

 

Jeśli lampka informacyjna znajdująca się na kontrolerze nie świeci się, pomimo tego, 

że przełącznik ustawiony jest na pozycji „ON”, oznacza to bardzo niski poziom baterii. 

Należy je niezwłocznie wymienić. 

 



Parowanie urządzeń 

Urządzenia wykorzystują do połączenie częstotliwość 2.4GHz, należy więc je ze sobą 

sparować przez rozpoczęciem zabawy. 

1. Przełącznik pojazdu należy przesunąć na pozycję „ON”. 

 
2. Przełącznik nadajnika należy przesunąć na pozycję „ON”. 

 

Po rozpoczęciu parowania, lampka kontrolera zacznie migać, co oznacza 

wyszukiwanie odpowiedniej częstotliwości. Jeśli lampka przestanie migać, oznacza to, 

że urządzenia zostały połączone i są gotowe do zabawy. 

 

 

Instrukcja obsługi kontrolera 

• 1 i 2 – Drążki kierunku 

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

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

3. Aby skręcić w prawo, należy lewy drążek wychylić do przodu, a prawy 

do tyłu. 

4. Aby skręcić w lewo, należy lewy drążek wychylić do tyłu, a prawy do 

przodu. 

• 3 – Obracanie nadwozia w lewo 

• 4 – Obracanie nadwozia w prawo 



• 5 – Ruch łyżki 

• 6 – Ruch ramienia B w górę i w dół 

• 7 – Ruch ramienia A w górę 

• 8 – Ruch ramienia A w dół 

• 9 – Programowanie 

1. Aby rozpocząć programowanie, należy przytrzymać przycisk 

programowania przez 3 sekundy. Następnie należy wykonać 

sekwencję, którą chcemy zaprogramować i ponownie wcisnąć 

przycisk programowania, aby zapisać sekwencję. 

2. Po zapisaniu sekwencji krótkie przyciśnięcie przycisku 

programowania rozpocznie jej wykonywanie. 

3. Aby zakończyć wykonywanie zaprogramowanych ruchów należy 

nacisnąć dowolny przycisk. 

• 10 – Włączanie i wyłączanie dźwięków 

• 11 – Automatyczny pokaz funkcji pojazdu 

• 12 – przełącznik On/Off 

 

Instrukcje dotyczące korzystania z baterii i akumulatorów 

1. Baterie należy umieścić w gniazdach zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii ani z baterii 

rozładowanych i nowych. 

2. Należy korzystać jedynie z baterii i akumulatorów polecanych do tego zestawu 

lub tego samego typu. 

3. Nie należy zwierać złącz urządzeń. 

4. Wyczerpane baterie 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 innych elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

uszkodzeń należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia. Ponowne 

użycie możliwe jest po wprowadzeniu niezbędnych napraw.  

8. Nie należy łamać anteny. Powstały w ten sposób ostry czubek może stanowić 

zagrożenie. 

9. Pojazd powinien korzystać jedynie z akumulatora 7.2V umożliwiającego 

ładowanie. Kontroler powinien korzystać jedynie z jednorazowych baterii AA. 


