
Elektryczny samochód RC 1:12 z napędem na 

cztery koła 

 

Uwaga: Model ten nie jest zabawką, stworzony został z myślą o użytkownikach 

mających 14 lat lub więcej. Zaleca się korzystanie jednocześnie z tej instrukcji 

oraz z instrukcji dotyczącej działania systemu RC. Instrukcja ta dotyczy modelu 

numer 124018. 
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Bezpieczeństwo i ostrzeżenia 

• Korzystanie z modelu na ulicach i drogach publicznych może powodować zagrożenie 

w ruchu. 

• Korzystanie z modelu w tłumie, kierowanie go w stronę ludzi lub zwierząt, może 

powodować zagrożenie i prowadzić do powstania urazów. 

• Unikaj korzystania z modelu w pobliżu jezior, rzek i innych zbiorników wodnych, aby 

uniknąć wpadnięcia modelu do wody. 

• Upewnij się, że nikt w twojej okolicy nie korzysta z takiej samej częstotliwości co ty. 

Prowadzi to do utraty kontroli nad modelem, co może skutkować poważnymi 

wypadkami. 

• Aby uniknąć utraty kontroli nad modelem, zawsze stosuj poniższe kroki: 

1. Rozłóż całkowicie antenę nadajnika. 

2. Włącz nadajnik. 

3. Włącz model RC. 

• W celu wyłączenie modelu i nadajnika zastosuj odwróconą procedurę zawartą w 

poprzednim punkcie. 

• Nigdy nie dotykaj ani nie blokuj kręcących się kół. 

• Nie korzystaj z modelu w trakcie deszczu i unikaj przejeżdżania przez kałuże, 

ponieważ woda może uszkodzić model. 

• Podczas jazdy silnik oraz akumulator osiągają wysokie temperatury. Po zakończeniu 

jazdy poczekaj aż ostygną zanim dotkniesz modelu. 

• Pamiętaj o złożeniu anteny nadajnika, gdy z niego nie korzystasz. 

• Pamiętaj o wyjęciu z modelu i nadajnika akumulatorów, gdy z nich nie korzystasz. 

Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów 

• Nie rozkładaj akumulatora ani ładowarki oraz nie przecinaj żadnych przewodów. 

Może to prowadzić do zwarć i uszkodzenia produktu. 

• Ładuj akumulatory jedynie przy użyciu specjalnie przeznaczonej do tego ładowarki 

zgodnie z przedstawioną w instrukcji procedurą. Nie modyfikuj akumulatora ani 

ładowarki w nieodpowiedni sposób. 

• Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora zaczekaj aż ostygnie. Ładowanie 

akumulatora, gdy jest wciąż gorący, może prowadzić do uszkodzenia go. 



• Pamiętaj o odłączeniu ładowarki od modelu i gniazdka elektrycznego po zakończeniu 

procesu ładowania. 

• Pamiętaj o wyjęciu akumulatora z nadajnika, gdy z niego nie korzystasz. Pozwoli to 

uniknąć wycieków i uszkodzenia nadajnika. 

• Nigdy nie podpalaj akumulatora. Może to prowadzić do wybuchu i poważnych 

wypadków. 

Środki ostrożności 

 

 

 

 

 



Rozwiązywanie problemów 

Opis problemu Przyczyna Rozwiązanie 

Model nie odpowiada. Nadajnik lub odbiornik są 

wyłączone. 

Włącz zarówno nadajnik, jak 

i odbiornik. 

Bateria są źle włożone do 

nadajnika. 

Włóż baterie poprawnie. 

Akumulator modelu jest 

rozładowany. 

Naładuj akumulator modelu. 

Model nie reaguje 

odpowiednio na sygnały z 

nadajnika, a zasięg jest za 

mały. 

Ktoś inny korzysta z tej 

samej częstotliwości co ty. 

Zmień częstotliwość 

nadajnika, poczekaj aż ktoś 

inny skończy jazdę lub 

przenieś się w inne miejsce. 

Za małe napięcie baterii 

nadajnika lub akumulatora 

odbiornika. 

Wymień baterie w nadajniku 

lub naładuj akumulator 

odbiornika 

Nie odpowiednio rozłożona 

antena nadajnika. 

Upewnij się, że antena 

nadajnika jest rozłożona 

całkowicie. 

 

Uwaga 

• Podczas składania modelu korzystaj z dołączonej instrukcji montażu. Niektóre 

elementy powinny być montowane jedynie przez dorosłych. 

• Produkt zwiera małe elementy, istnieje więc ryzyko udławienia. 

• Nigdy nie korzystaj z modelu podczas mżawki lub deszczu oraz w bardzo wilgotnych 

obszarach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia modelu. 

• Folię zabezpieczającą wyrzuć szybko i w takim sposób, aby dzieci nie miały do niej 

dostępu. Może ona stworzyć ryzyko uduszenia. 



• Regularnie sprawdzaj, czy ładowarka, przewody, wtyczka, obudowa i inne części nie 

posiadają uszkodzeń. W przypadku wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń, nie 

korzystaj z modelu do momentu ich usunięcia. 

• Ładowarka oraz akumulator powinny być podłączone jedynie do źródła zasilania 

zgodnego z oznaczeniami. 

• Produkt może być ładowany jedynie za pomocą oryginalnej, przeznaczonej do tego 

ładowarki. 

 

Instrukcja prowadzenia modelu 

 



Narzędzia potrzebne do złożenia modelu 

 

 

Nauka i konserwacja 

Prowadzenie 

1. Włącz nadajnik  i upewnij się, że lampka informacyjna  świeci się na 

czerwono. Następnie włącz model za pomocną znajdującego się na nim włącznika. 

2. Postaw model na płaskiej powierzchni i delikatnie pociągnij spust , aby sprawdzić 

czy model jeździ do przodu i do tyłu. 

3. Skręć kierownicę  w prawo lub w lewo, aby upewnić się, że koła modelu skręcają 

odpowiednio w prawo lub w lewo. 

4. Gdy model stoi płaskiej powierzchni, stań za nim, pociągnij za spust  i upewnij się, 

że model jedzie prosto. Jeśli model nie jedzie prosto, użyj pokrętła regulacji przedniej 

osi , aby wyregulować ułożenie przednich kół. Przekręcają pokrętło w lewo, koła 

skręcą w prawo. Przekręcają pokrętło w prawo, koła skręcą w prawo. 

5. Pokrętło regulacji prędkości  pozwala dostosować maksymalną prędkość pojazdu. 

Przekręcając pokrętło w prawo prędkość modelu zwiększa się. Przekręcają pokrętło w 

lewo prędkość modelu się zmniejsza. 

6. Jeśli wszystko działa poprawnie, model jest gotowy do jazdy. 



 

 

 

Nauka 

 

Czas na naukę jazdy! Ułóż za pomocą słupków (dostępne oddzielnie), pustych puszek lub 

podobnych przedmiotów tor dla model zdalnie sterowanych. Szybka jazda na prostych i 

zwalnianie do ciasnych zakrętów to umiejętność podstawowa pod czas prowadzenia modeli. 

 



Konserwacja 

 

 

Rozbudowana instrukcja montażu 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis części 

 



 



 



 



 



 


