
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SAMOCHÓD RC BUGATTI VEYRON 
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• Samochód zdalnie sterowany Bugatti Veyron 

• Kontroler  

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Skala 1:24 

• Wymiary: około 20 cm x 9 cm  

• Zasięg maksymalny: 25 metrów 

• Prędkość maksymalna: 15 km/h 

• Częstotliwość pracy: 27MHz 

• Zasilanie modelu: 3x bateria AA (brak w zestawie) 

• Zasilanie kontroler: 2x bateria AA (brak w zestawie) 

 

 

 

 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

Montaż baterii w modelu: 

• Odnajdź osłonę baterii. 

• Odkręć zabezpieczającą ją śrubkę i zdejmij osłonę. 

• Włóż 3 baterie AA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości. 

• Zamknij i zabezpiecz osłonę baterii. 

Montaż baterii w modelu:  

• Odnajdź osłonę baterii znajdującą się z tyłu kontrolera. 

• Odkręć zabezpieczającą ją śrubkę i zdejmij osłonę. 

• Włóż 2 bateria AA (brak w zestawie) w gniazda zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

• Zamknij i zabezpiecz osłonę baterii. 

PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 

1. Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się z działaniem kontrolera. Drążek 

po lewej stronie odpowiedzialny jest za jazdę w przód i w tył, a drążek po 

prawej stronie odpowiedzialny jest za skręcanie. 

2. Podczas pierwszej jazdy poruszaj się tylko z niewielką prędkością, aby nie 

stracić kontroli nad pojazdem.  

3. Aby połączyć kontroler z modelem, uruchom najpierw kontroler, następnie 

model. Po kilku sekundach urządzenia powinny połączyć się automatycznie.  

UWAGA! 

1. Nigdy nie korzystaj z modelu na drogach publicznych, gdyż może to prowadzić 

do wypadku.  

2. Nigdy nie korzystaj z modelu w trakcie deszczu lub innych opadów 

atmosferycznych, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia modelu.  

3. Nie przejeżdżaj modelem przez kałuże i inne zbiorniki wodny, gdyż może to 

prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń pojazdu. 

4. Nigdy nie jeździj w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt. 

5. Nigdy nie kieruj pojazdu prosto w osoby trzecie.  

6. Po zakończeniu zabawy wyjmij baterie z obu urządzeń. 

7. Produkt przechowuj w suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić elementy 

elektryczne.  

8. Po zakończeniu zabawy produkt wyczyść za pomocą suchej, miękkiej szmatki. 

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia.  

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.  

3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej. 

4. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów 

ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w 

wilgotnych warunkach. 

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych 

napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

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

nowych i używanych.  

5. Baterie należy władać zgodnie z zachowaniem biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 

KX9420_2 Samochód RC Bugatti Veyron licencja 1:24 niebieski 

Importer: Kik Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Lianshan Ronghua Plastic Factory, Neiyang Industrial Area, Zhulin 

Lianshang, Chenghai Area, Shantou City, Guangdong Province, China 

 


