
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SAMOCHÓD RC WLTOYS 104311 ROCK 

CRAWLER 1:10 15 KM/H 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Skala: 1:10  

• Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz 

• Maksymalna moc nadajnika: 6.61 dBm 

• Maksymalny zasięg: 50 m  

• Zasilanie modelu: akumulator 7.4 V 1200 mAh 

• Zasilanie kontrolera: 4 x bateria AA (brak w zestawie) 

• Czas ładowania: około 3 godzin 

• Czas pracy: 30 minut  

• Prędkość maksymalna: 15 km/h 

PROWADZENIE MODELU 

 

 

 



ŁADOWIE I MONTAŻ AKUMULATORA ORAZ BATERII 

1. Aby naładować akumulator należy:  

• Połącz złącze akumulatora ze złączem ładowarki. 

• Ładowarkę wepnij do dowolnego portu USB. 

Aby zamontować akumulator w modelu należy:  

• Otworzyć osłonę akumulatora. 

• Połączyć złącze akumulatora ze złączem modelu i włóż akumulator w gniazdo. 

• Zamknij osłonę akumulatora i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

 

2. Aby zamontować baterie w kontrolerze należy: 

• Otworzyć osłonę baterii znajdującą się w dolnej części kontrolera. 

• Włożyć 4 bateria AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

• Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

KONSERWACJA 

 

 

 

 

 

 

 



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  

Nieodpowiednio rozłożona 

antena nadajnika.  

Upewnij się, że antena 

nadajnika jest rozłożona 

całkowicie.  

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 korzystać jednocześnie z różnym typów baterii oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych. 

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

 

 

 

 

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić 

ryzyko uduszenia.  

2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski 

zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć i woda mogą 

prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.  

4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż 

mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

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 je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

 

KX5134 Samochód RC WLToys 104311 Rock Crawler 1:10 15 km/h 

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

Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 

 


