
Samochód zdalnie sterowany 1:10 model 104310 

Instrukcja obsługi 

 

 

Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładnie 

zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem zabawy. Instrukcję 

należy zachować w przypadku przyszłych wątpliwości. 

 

1. Główne parametry i funkcje 
• Numer modelu: 104310 

• Nazwa produktu: elektryczny model zdalnie sterowany 1:10 z napędem na cztery 

koła 

• Tworzywo: plastik, metal oraz komponenty elektroniczne 

• Maksymalny zasięg nadajnika: 50m 

• Częstotliwość nadajnika: 2.4GHz 

• Zasilanie modelu: akumulator litowy 7.4V 1200mAh 

• Zasilanie nadajnika: 4 x AA (brak w zestawie) 

• Wymiary modelu: 472 x 268 x 227 mm (długość x szerokość x wysokość) 

• Wymiary nadajnika: 118 x 72x 179 mm (długość x szerokość x wysokość) 

• Minimalny wiek operatora: 14 lat 

• Czas ładowania : około 2 godzin 

• Czas pracy: około 40 minut 

• Prędkość maksymalna: 10 km/h 

 

 



2. Opis funkcji przycisków i nazw części  

 

3. Montaż baterii oraz akumulatora 
• Zgodnie z informacji zawartymi na rysunku 1, otwórz osłonę baterii nadajnika, 

włóż 4 baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniem polaryzacji, po czym 

zamknij osłonę.  

• Następnie, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku 2, otwórz osłonę 

akumulatora modelu, umieść akumulator zgodnie z instrukcją, zgodnie z 

polaryzacją (czerwone do czerwonego, czarne do czarnego), a następnie zamknij 

osłonę akumulator i dokręć ją za pomocą śrubek.

 

4. Instrukcja ładowania akumulatora 

• Metoda pierwsza: przewód ładujący podłącz do ładowarki, wepnij ją do gniazdka 

elektrycznego, a następnie przewód ładujący podłącz do akumulatora. Jeśli 

lampka akumulatora świeci się ciągle, oznacza to, że trwa ładowanie. Gdy lampka 

zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.  
Czas ładowania zależy od mocy ładowarki. Po zakończeniu ładowania odłącz 

wszystkie elementy.  

 



• Metoda druga: Podłącz przewód ładujący do portu USB w komputerze, a 

następnie do akumulatora. Jeśli lampka akumulatora świeci się ciągle, oznacza to, 

że trwa ładowanie. Gdy lampka zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zostało 

zakończone.  
Czas ładowania zależy od mocy wyjściowej portu USB komputera. Po zakończeniu 

ładowania odłącz wszystkie elementy.  

 

 

 

 

Ostrzeżenia: 
• Akumulator należy ładować jedynie za pomocą przewodu dostosowanego do 

baterii. 

• Nie należy rozbierać ani modyfikować akumulatora, aby uniknąć ryzyka zapłonu, 

wybuchu i innych zagrożeń. 

• Nie należy uderzać ani upuszczać akumulatora, aby uniknąć ryzyka zapłonu, 

wybuchu i innych zagrożeń. 

• Należy chronić akumulator przed działaniem promieni słonecznych. 

• Po zakończeniu zabawy, należy odczekać aż akumulator ostygnie, wyjąć go z 

modelu i całkowicie naładować, a następnie umieść w bezpiecznym miejscu.  

• Akumulator należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w bezpieczniej 

odległości od źródeł ciepła i ognia. Przechowywać w suchym miejscu. 

• Jeśli podczas korzystania lub ładowania akumulator wydziela dziwny zapach, robi 

się gorący, zmienia kształt lub kolor, należy natychmiast przerwać zabawę lub 

proces ładowania.  

• Akumulator podczas zabawy osiąga wysokie temperatury, należy zaczekać aż 

ostygnie przed rozpoczęciem ładowania, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. 

• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących akumulatora należy skontaktować 

się z producentem lub dystrybutorem. 

 

 

 

 



5. Instrukcja prowadzenia modelu 

 

 

 

 

 



Ostrzeżenia: 

• Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i informacji opisanych w instrukcji obsługi. 

Niektóre elementy produktu powinny być montowane jedynie przez osoby 

dorosłe. 

• Należy korzystać z produktu jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. 

• Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

• Nie należy korzystać z modelu w trakcie deszczu lub w pobliżu wody, aby uniknąć 

uszkodzenie elementów elektrycznych. 

• Nie należy dotykać obracających się kół modelu, gdyż może prowadzić to do 

wystąpienia obrażeń. 

• Produkt zawiera małe elementy, należy więc go złożyć i przechowywać poza 

zasięgiem dzieci.  

• Należy regularnie kontrolować stan przewodów, wtyczek i innych elementów 

modelu. W przypadku stwierdzenia uchybień, należy zaprzestać korzystania z 

modelu oraz jak najszybciej dokonać wymaganych napraw.  

• Podczas ładowania należy korzystać jedynie z przewodu dołączonego do modelu. 

• Przed rozpoczęciem czyszczenia modelu należy odłączyć go od źródeł prądu. 

• Nie należy korzystać z modelu w trakcie burzy, gdyż grozi to poważnym 

wypadkiem. 

• Podczas wkładania nowych baterii należy upewnić się, że biegunowość baterii jest 

poprawna. 

• Nadajnik korzysta z 4 baterii AA (brak w zestawie). 

• Unikaj tworzenia zwarć, rozmontowywania, modyfikowania, uderzania, przebijania 

oraz wrzucania baterii do ognia, gdyż może to powodować poważne zagrożenie 

dla zdrowia. 

• Baterie i akumulator należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych. 

• Baterie i akumulator należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w 

bezpiecznej odległości od źródeł ciepła oraz ognia. 

• Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

• Baterie wielorazowe podczas ładowania powinny znajdować się pod ciągłym 

nadzorem osoby dorosłej.  

• Przed rozpoczęciem ładowania, baterie wielorazowe należy wyjąć z produktu. 

• Nie należy mieszać starych i nowy baterii oraz baterii różnych typów.  

• Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

• Nie należy zwierać baterii. 

• Jeśli model nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć baterie i akumulator z 

nadajnika oraz modelu. 

• Należy zachować instrukcję obsługi oraz opakowanie, gdyż zawierają przydatne 

informacje.  


