
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CZOŁG RC WAR TANK 9993 2.4 GHZ 

 

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem 

korzystania dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 

PARAMETRY PODSTAWOWE 

 

• Częstotliwość pracy kontroler: 2.4GHz 

• Maksymalna moc kontrolera: -1 dBm 

• Maksymalny zasięg kontrolera: 10 metrów 

• Maksymalny zasięg walki: 3 metry 

• Akumulator:  

o Mały czołg (9993, 0163) – 4.8V 

o Duży czołg (9995, 0165) – 7.2V 

o Duży czołg (0139) – 9.6V 

• Zasilanie kontrolera: 2x bateria AA 

BITWA CZOŁGÓW 

 

Dwóch lub więcej graczy korzystających z różnych częstotliwości może toczyć bitwy 

czołgów. Bitwa toczy się do momentu, gdy wszyscy gracze oprócz jednego utracą 

swoje punkty życia (światełka w tylnej części czołgu). Trafienie wrogiego czołgu trzy 

razy odbierze mu jeden punkt życia. Gdy któryś z czołgów utraci wszystkie życia, 

sygnalizujące je lampki zaczną migać. Po 30 sekundach zgasną, a czołg będzie mógł 

zostać zrestartowany i powrócić do bitwy. 



ŻYCIA CZOŁGU 

 

Gdy czołg otrzyma odpowiednią ilość strzałów, straci jedno życia, a światełko 

zgaśnie. Gdy zgasną wszystkie światła czołgu (D1, D2, D3, D4) oznacza to, że czołg 

został zniszczony przez inny, zatrzyma się wtedy na 30 sekund, a jego lampki będą 

migać. Po upływie 30 sekund czołg może zostać zresetowany i powrócić na pole 

bitwy. 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I ŁADOWANIA AKUMULATORA 

 

Możliwe sposoby ładowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! Pierwsze ładowanie akumulatora nie powinno trwać 8 godzin. Czas trwania 

kolejnych wynosi od 4 do 5 godzin. W pełni naładowany akumulator wystarcza na od 

15 do 20 minut korzystania z produktu. Akumulator przeznaczony jest do ładowania z 

sieci 220V. 

Montaż akumulatora: 

 

 

 

 

 

Akumulator o odpowiednim napięciu należy umieścić w odpowiednim czołgu. Należy 

połączyć złącze akumulatora ze złączem czołgu, następnie zamknąć i zablokować 

pokrywę.  

OSTRZEŻENIA 

 

1. Z produktu nie należy korzystać na drogach publicznych ani w tłumie ludzi, 

gdyż może to stwarzać zagrożenie. 

2. W celu zwiększenia żywotności czołgu zaleca się korzystanie z niego wewnątrz 

budynków lub na płaskiej, czystej powierzchni. 

3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyjąć z pojazdu 

akumulator i baterie z nadajnika, aby uniknąć wycieku baterii. Taki wyciek 

może spowodować duże uszkodzenia produktu. 

4. Produkt należy zasilać jedynie polecanym przez producenta rodzajem baterii. 

Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii ani z bateria 

wyczerpanych i nowych.  

5. Jeśli oba urządzenia są włączone, ale czołg nie otrzyma żadnego sygnału z 

nadajnika w ciągu 10 sekund, rozpocznie on tryb automatycznego ruchu. Jeśli 

czołg dalej nie otrzyma żadnego sygnału po upływie 60 sekund, wyłączy się 

lub przejdzie w tryb uśpienia. Kontrolowanie czołgu będzie niemożliwe w 

przypadku, gdy występują zakłócenia częstotliwości.  



OPIS ELEMENTÓW CZOŁGU I KONTROLERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKCJA KONTROLI CZOŁGU 

 

1. Włączenie urządzenia 

Zgodnie z rysunkiem 6, aby uruchomić produkt należy wcisnąć przycisk 18. Następnie 

należy wcisnąć przycisk 6 odpowiedzialny za parowanie urządzeń. 

2. Obracanie wieżyczki  

Rysunek 7 przedstawia sposób obracania wieżyczki, za pomocą przycisków 9 i 

10.  

3. Wystrzał  

Rysunek 6 przedstawia, gdzie znajduje się przycisk 8 odpowiedzialny za 

oddanie strzału. 

4. Ruch czołgu do przodu i do tyłu (Rysunek 9 i 10) 

Wciśnięcie obu dźwigni do przodu sprawi, że czołg będzie jechał do przodu. 

Wciśnięcie obu dźwigni do tyłu sprawi, że czołg będzie jechał do tyłu.  

5. Skręcanie czołgiem  

• Skręcanie podczas jazdy do przodu:  

Aby skręcić jednocześnie jadąc do przodu, należy przycisnąć prawą lub 

lewą dźwignię do przodu, nie wciskając drugiej. (Rysunek 11)  

• Skręcanie podczas jazdy do tyłu:  

Aby skręcić jednocześnie jadąc do tyłu, należy przycisnąć prawą lub lewą 

dźwignię do tyłu, nie wciskając drugiej. (Rysunek 11) 

 

 

 



• Obracanie czołgu: (Rysunek 12) 

Aby czołg obracał się w miejscu, należy obie dźwignie wychylić w przeciwnych 

kierunkach.  

Obrót w lewo: lewa dźwignia wychylona do tyłu, a prawa do przodu.  

Obrót w prawo: lewa dźwignia wychylona do przodu, a prawa do tyłu. 

 

 
 

 

 

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

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

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. 

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

nadzorem osoby dorosłej.  

3. Z produktu nie należy korzystać w trakcie opadów atmosferycznych oraz w 

pobliżu zbiorników wodnych.  

4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć może trwale 

uszkodzić elementy elektroniczne i elektryczne.  

5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż mogą one 

trwale uszkodzić produkt.  

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

8. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 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 produktu.  

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

nowych i wyczerpanych. 

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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