
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

SPYCHACZ BULDOŻER RC H-TOYS 1569  

2,4GHZ 1:16  

  

  

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

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

• Zasilanie modelu: akumulator 600 mAh 7.4 V 

• Częstotliwość pracy kontrolera: 2.4 GHz 

• Maksymalna moc kontrolera: 6.61 dBm 

• Maksymalny zasięg kontrolera: 40 m  

• Wymiary: 15 cm x 35 cm x 15 cm 

 

   

  

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu 

należy zapoznać się instrukcją obsługi.  

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA  

  

  

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII AKUMULATORA  

  

1. Odkręć śrubkę blokującą osłonę akumulatora i zdejmij osłonę.  

2. Włóż dwie baterie AA (brak w zestawie) w odpowiednich gniazdach zgodnie z 

oznaczeniami biegunowości.  

3. Załóż osłonę baterii i dokręć śrubkę.  

  
Zapamiętaj! Baterie należy zainstalować zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

 

 

 

 



 

MONTAŻ AKUMULATORA BULDOŻERA 

  

1. Poluzuj śrubkę, przekręć blokadę i zdejmij osłonę akumulatora. (Rysunek 1)  

  

2. Podłącz odpowiednie złączę akumulatora do złącza pojazdu, a następnie umieść 

akumulator w gnieździe. (Rysunek 2)  

  
3. Załóż osłonę akumulatora, dokręć śrubkę i przekręć blokadę. (Rysunek 3)  

  

  



 

INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA 

INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA 

Sposób ładowania:  

Połącz białe złącze akumulatora z przewodem ładującym (zgodnie z rysunkiem), 

upewnij się, że złącza są poprawnie połączone. Wepnij przewód USB do 

odpowiedniego adaptera i rozpocznij ładowanie.  

  
STATUS ŁADOWANIA  

  

1. Gdy akumulator jest rozładowany, ciągle świecić się będzie czerwona lampka.  

2. Podczas ładowania ciągle świecić się będzie czerwona lampka, a zielona 

lampka będzie migać.  

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, świecić się będzie jedynie lampka 

zielona.  

Czas ładowania wynosi od 2 do 3 godzin.  

Po zakończeniu procesu ładowania, należy pamiętać o odłączeniu ładowarki od 

źródła zasilania.  

PARAMETRY AKUMULATORA I ŁADOWARKI  

Akumulator: 7.4V 600mAh Li-Po  

Ładowarka: Wejście: 5.0V 1-2A Wyjście: 4.2V 800mAh X2  

  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KORZYSTANIE Z AKUMULATORÓW LI-

PO  

  

1. Akumulator należy ładować jedynie za pomocą dedykowanej ładowarki.  

2. Ładowarka musi być wpięta w adapter USB o mocy wyjściowej 5V.  

3. Nie należy ładować uszkodzonych akumulatorów, gdyż może to prowadzić do 

spontanicznego zapłonu.   

4. Akumulator należy ładować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. 

Niepoprawne postępowanie może prowadzić do zapłonu akumulatora.  



 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z AKUMULATORA 

 

1. Nieprawidłowe korzystanie z akumulatora może prowadzić do spontanicznego 

zapłonu.  

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego korzystania z akumulatora.  

3. Zabrania się korzystania z ładowarki innej niż ta dołączona do zestawu. 

Zabrania się rozbierania, uderzania, podpalania akumulatora. Zabrania się 

zwierania biegunów akumulatora. Zabrania się przebijania akumulatora 

ostrymi narzędziami. Złamanie powyższych zakazów może prowadzić do 

zapłonu lub wybuchu.  

4. Podczas ładowania akumulatora powinien on znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.   

5. Ze względów bezpieczeństwie akumulator należy przechowywać poza 

zasięgiem dzieci.   

6. Zabrania się ładowania uszkodzonego akumulatora, gdyż grozi to zapłonem, 

wybuchem lub pożarem.  

7. Aby chronić środowisko, zużyte i uszkodzone baterie oraz akumulator należy 

zutylizować zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu korzystania.  

  

PAROWANIE URZĄDZEŃ  

Produkt ten korzysta z łączności 2.4GHz. Przed pierwszym użyciem należy 

zamontować baterie w kontrolerze i akumulator w pojeździe. Następnie należy 

uruchomić pojazd, przesuwając włącznik na pozycję „ON”, oraz uruchomić kontroler, 

przesuwając włącznik na pozycję „ON”. Gdy lampka kontrolera przestanie migać, a 

model wyda dźwięk „tyk”, oznacza to, że parowanie zostało zakończone pomyślnie. 

Jeśli pojazd dalej nie odpowiada na sygnały nadajnika, należy wyłączyć oba 

urządzenia i ponownie przeprowadzić parowanie zgodnie z opisanymi krokami.   

1. Przesuń włącznik modelu na pozycję „ON”.  

  

2. Przesuń włącznik kontrolera na pozycję „ON”.  

  



 

USTAWIENIA DŹWIĘKU I OŚWIETLENIA 

 

   

INSTRUKCJA STEROWANIA BULDOŻEREM  

  

  



 

 



 

  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORA  

  

1. Pojazd wyposażony jest w akumulator litowo-polimerowy o napięciu 7.4V. 

Kontroler należy zasilać za pomocą dwóch baterii AA.  

2. Baterie należy umieszczać w gniazdach zgodnie z oznaczeniami biegunowości 

oraz napięcia.  

3. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

4. Podczas ładowania baterie wielorazowe (akumulatory) powinny znajdować się 

pod nadzorem osoby dorosłej.  

5. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z urządzenia.  

6. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii. Nie należy 

jednocześnie korzystać z baterii rozładowanych i nowych.  

7. Należy korzystać jedynie z baterii takich samych lub tego samego typu co 

polecane.  

8. Wyczerpane baterie i akumulator należy wyjąć z urządzenia. Jeśli urządzenie 

nie będzie wykorzystywane przez dłuższy okres, należy wyjąć baterie oraz 

akumulator z kontrolera i pojazdu.  

9. Nie należy zwierać żadnych złącz produktu.  

10. Urządzenia nie powinny być podłączone do większej niż proponowana liczby 

źródeł zasilania.  

11. Czas ładowania akumulatora wynosi od 2 do 3 godzin.  



 

  

  

12. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego kontrolowania stanu przewodów, 

złączy, obudowy i innych elementów produktu. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek uszkodzeń należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie możliwe jest po wykonaniu niezbędnych napraw.  

NIEPRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z PRODUKTU   

Zabrania się rozbierania produktu i wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. W 

przypadku napraw i konserwacji należy korzystać z listy dostępnych części. Nie 

należy przekraczać żadnych ograniczeń dotyczących produktu.   

WAŻNE INFORMACJE  

Przed wprowadzeniem do produkcji produkt został poddany wielokrotnym testom, 

aby upewnić się, że spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa. Produkt nie jest 

przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Producent ani dystrybutor nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania 

z produktu. Z produktu należy korzystać tylko w bezpiecznych warunkach. Producent 

zastrzega sobie ostateczne prawo do interpretacji tej instrukcji obsługi.   

OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej ósmego roku życia. 

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

ryzyko zadławienia.  

3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

4. Silnik oraz akumulator mogą podczas pracy osiągać wysokie temperatury, nie 

należy więc ich dotykać. 

5. Nie należy blokować ani dotykać obracających się kół modelu.  

6. Z produktu nie należy korzystać w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.  

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

9. Uszkodzonego produkt nie należy umieszczać w pojemnikach na odpady, 

należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować 

je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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