
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SAMOCHÓD RC OFF-ROAD JEEP 1:14 

CZERWONY 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

• 1x samochód RC 

• 1x nadajnik 27MHz 

• 1x ładowarka USB 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

1. Wiek dziecka: 3+ 

2. Czas jazdy: około 10 minut 

3. Czas ładowania: około 180 minut 

4. Prędkość maksymalna: około 10 km/h 

5. Skala 1:14 

6. Zasilanie modelu: akumulator Ni-Cd 700mAh 4.8V (W zestawie) 

7. Zasilanie pilota: 2x bateria AA (brak w zestawie) 

8. Częstotliwość pracy nadajnika 27MHz 

9. Wymiary auta: 29,9 cm x 18,5 cm x 15 cm  

 



MONTAŻ BATERII KONTROLERA 

 

1. Odkręć śrubkę znajdującą się z tyłu 

kontrolera i zdejmij osłonę baterii. 

2. Umieść dwie baterie AA w gniazdach 

zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości.  

3. Zamknij osłonę i dokręć śrubkę. 

 

 

FUNKCJE KONTROLERA 

 

MONTAŻ AKUMULATORA 

 

Aby zamontować akumulator, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Odwróć model kołami do 

góry i odkręć śrubkę 

zabezpieczającą osłonę 

akumulatora. 

2. Zdejmij osłonę 

akumulatora, połącz złącze 

akumulatora ze złączem 

modelu i włóż akumulator 

we wnękę. 

3. Zamknij osłonę 

akumulatora i dokręć ją za 

pomocą śrubki. Postaw model na kołach. 



INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA 

 

1. Wyjmij akumulator z modelu i poczekaj, aż ostygnie.  

2. Połącz złącze ładowarki ze złączem akumulatora. 

3. Ładowarkę wepnij do portu USB dowolnego urządzenia. Może 

to być komputer stacjonarny, laptop, powerbank lub adapter 

USB. 

4. Czas ładowania wynosi około trzech godzin.  

5. Po zakończeniu ładowania odepnij ładowarkę od zasilania, a 

następnie od akumulatora. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE JAZDY 

1. Jeśli model skręca samoczynnie, należy poprawić regulację skrętu, za pomocą 

pokrętła znajdującego się pomiędzy przednimi kołami samochodu, pod 

spodem. Jeśli skręca w prawo, koła należy delikatnie wyregulować w lewo. 

Jeśli skręca w lewo, koła należy delikatnie wyregulować w prawo. 

2. Podczas pierwszej jazdy należy poruszać się tylko z niewielką prędkością.  

3. Nigdy nie prowadź modelu w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt. 

4. Nigdy nie jeździj po drogach publicznych, gdyż może to prowadzić do 

wypadku.  

5. Po zakończeniu jazdy wyjmij akumulator z modelu oraz baterie z kontrolera.  

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy nie będące jego częścią 

należy wyrzucić do odpowiednich pojemników. Foliowe woreczki, opaski 

zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

2. Produkt posiada małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.  

3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

4. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

5. Nie należy dotykać obracających się kół produktu ani utrudniać ich pracy. 

6. Nie należy dotykać silnika ani akumulatora bezpośrednio po zakończeniu 

zabawy, gdyż mogą osiągać wysokie temperatury.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie produktu będzie możliwe po wprowadzeniu 

wymaganych napraw.  

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

9. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku na odpady 

zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

10. Opakowanie oraz instrukcja obsługi zawierają ważne informacje. Należy więc 

zachować je 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 różnych rodzajów baterii oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania. 
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