
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

DŹWIG ŻURAW RC H-TOYS 1585 12CH 

2.4GHZ 1:14 

 

 

 



Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w 

poniższej instrukcji obsługi. Instrukcja oraz opakowanie zawierają istotne informacje, 

należy więc zachować je w przypadku wystąpienia wątpliwości. 

MONTAŻ AKUMULATORA DŹWIGU 

 

Aby zamontować akumulator dźwigu, należy zdjąć osłonę akumulatora, umieścić 

akumulator w wyznaczonym gnieździe, połączyć złącze akumulatora ze złączem 

pojazdu, a następnie zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki.  

 

INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA 

 

Aby naładować akumulator, należy wyjąć go z modelu i podłączyć go do zawartego w 

zestawie przewodu USB, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku. 

 

Procedura ładowania akumulatora: 

1. Po podłączeniu lampka informacyjna zaświeci się.  

2. Podczas ładowania lampka informacyjna będzie powoli migać. 

3. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka zgaśnie. 

 

 



Sposoby ładowania akumulatora: 

Sposób pierwszy: 

Przewód ładujący może być podłączony do gniazda USB dowolnego 

komputera. 

Sposób drugi: 

Przewód ładujący może być podłączony do adaptera USB, a adapter do 

gniazda sieciowego. 

Sposób trzeci: 

Przewód ładujący może być podłączony do powerbanka, jeśli poziom 

jego energii pozwoli na naładowanie akumulatora do pełna. 

 

MONTAŻ BATERII PODSTAWY DŹWIGU 

Aby zamontować baterie w podstawie dźwigu, należy otworzyć osłonę baterii, 

umieścić w gniazdach dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości, 

zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki. 

 

MONTAŻ BATERII KONTROLERA 

Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy otworzyć osłonę baterii, umieścić w 

gniazdach dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości, zamknąć osłonę i 

dokręcić ją za pomocą śrubki. 

 



INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM BATERII I AKUMULATORÓW 

 

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny sposób montażu baterii i 

akumulatorów. 

2. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

3. Baterie wielorazowe (akumulatory) podczas ładowania powinny znajdować się 

pod nadzorem osoby dorosłej.  

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii 

rozładowanych i nowych. 

5. Należy korzystać jedynie z baterii i akumulatorów polecanych lub tego samego 

typu. 

6. Przed rozpoczęciem ładowania akumulator należy wyjąć z urządzenia. 

7. Baterie należy umieścić w gnieździe zgodnie z oznaczeniami polaryzacji. 

8. Po wyczerpaniu baterie i akumulator powinny zostać natychmiast wyjęte z 

produktu. 

9. Nie należy zwierać złącz akumulatora i baterii. 

PAROWANIE KONTROLERA Z DŹWIGIEM 

 

Produkt ten wykorzystuje do łączności częstotliwość 2.4GHz, przed rozpoczęciem 

zabawy konieczne jest połączenie obu urządzeń. Aby to zrobić należy: 

1. Uruchomić dźwig. 

 

2. Uruchomić kontroler. 

 

Kontroler rozpocznie automatyczne wyszukiwanie częstotliwości, co sygnalizowane 

jest miganiem lampki. Kiedy miganie ustanie, a dźwig zapika, oznacza to, że 

urządzenia nawiązały połączenie. Produkt może już być wykorzystywany normalnie. 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA 

 

OPIS FUNKCJI DŹWIGU 

 

 



 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU ELEMENTÓW DŹWIGU 

 

 



 

 

 



 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII  

 

1. Baterie należy włożyć w gniazda 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 lub tego samego 

typu co polecane. 

3. Nie należy zwierać żadnych złączy. 

4. Wyczerpane baterie należy wyjąć z modelu. 

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

podczas ładowania powinny być pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.  

6. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć akumulatory z urządzeń. 

7. Użytkownik powinien regularnie kontrolować stan przewodów, złączy, 

obudowy i innych elementów produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie możliwe jest po wprowadzeniu wymaganych 

napraw. 

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

stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. 

9. Obrotowa część dźwigu korzysta z akumulatora 7.2V. Podstawa dźwigu 

korzysta z dwóch jednorazowych baterii AA. Kontroler korzysta z dwóch 

jednorazowych baterii AA. Baterie AA nie są częścią zestawu. 


