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Gwarancja  udzielana  jest  na  okres  sześciu   miesięcy  od  dnia  sprzedaży. W  przypadku 3 – krotnej  naprawy w czasie okresu gwarancji 
zabawka  będzie  wymieniona   na   nową. Naprawy gwarancyjne dokonane będą przy spełnieniu następujących warunków :
1.Zabawka zostanie dostarczona  w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnioną  i  opieczętowaną karta gwarancyjna  przez sprzedawce.
2.Zabawka  nie będzie nosiła śladów naprawy i przeróbek  w zakresie własnym.
3.Uszkodzenie nie będzie wskazywało  na  użytkowanie niezgodne z instrukcja użytkowania.
Przed wysyłką zabawki w celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy upewnić się, ze stan techniczny  baterii  w posiadanej 
zabawce  jest dobry .Reklamacje których powodem są wyczerpane baterie w pilocie lub zabawce NIE podlegają naprawie 
gwarancyjnej . W takim przypadku zabawka będzie odesłana na koszt nadawcy firmą kurierską.

Instrukcja użytkowania
Instalacja baterii , akumulatorów :
Pilot - Przesuń klapkę na tylnej części i włóż baterię 9 V.

Pojazd  - W zależności od rodzaju , zamontuj  pakiet lub pojedyncze akumulatory (baterie AA). Zabezpiecz je przed wypadnięciem 
zamykając właściwie klapkę pojemnika od spodu pojazdu-patrz instrukcja obrazkowa. Rodzaj baterii  i ich ilość w formie rysunkowej 
przedstawiono  na  odwrocie  opakowania.  W trakcie  instalacji  baterii  lub  akumulatorów  w  pojeździe  lub  pilocie  zwróć  uwagę  na 
prawidłowa polaryzacje biegunów "+"  i "-". Nie używaj baterii różnych producentów, nie mieszaj starych z nowymi. Wyjmij zużyte 
baterie  z  zabawki  co zapobiegnie  ich wylaniu.  Nie  zwieraj,  nie  próbuj  ładować  baterii  nie  przeznaczonych  do ładowania.  Baterie 
przeznaczone do ładowania na czas ładowania  muszą być wyjęte z zabawki-ładowane wyłącznie pod opieką dorosłych.

Akumulator - ładowanie.
Nowo zakupiona kaseta lub pakiet akumulatorów wymaga ładowania. Umieść kasetę w ładowarce , lub podłącz pakiet akumulatorów (w 
zależności od rodzaju pojazdu – instrukcja obrazkowa) do ładowarki. Następnie podłącz ładowarkę do sieci 220V. Ładowanie sygnalizuje 
zapalona lampka LED. Średni  czas ładowania wynosi 4 godziny.  Przeładowanie akumulatora  może spowodować jego zniszczenie.  Po 
naładowaniu  akumulatora  wyjmij  ładowarkę  z  gniazdka  sieci.  Przyciskając  dźwignię  w  ładowarce  wyjmij  kasetę  lub  rozłącz  pakiet 
akumulatorów i zamontuj prawidłowo w pojeździe. Jeżeli pakiet pomimo prawidłowego ładowania nie wykazuje pełnej mocy , oznacza to że 
jest zużyty i należy wymienić go na nowy.
Przygotowanie do zabawy. 
Wkręć antenę do pilota a następnie  wysuń  ją na całą długość. Wsuń przewód anteny w usztywniającą rurkę i zamontuj ja we właściwym 
miejscu. Dotyczy to niektórych modeli - część pojazdów firmy NIKKO ma zamontowane anteny na stale. Przesuń przełącznik zasilania na 
pojeździe i w pilocie (jeżeli występuje) w pozycje ON (włączone).W przypadku systemu sterowania ze zmiennymi kanałami ABC należy 
ustawić ten sam kanał na nadajniku i zabawce. Sprawdź ustawienie kół przednich poprzez regulacje dźwigni trymera znajdującej się pod 
spodem pojazdu na wysokości  przedniej osi.           
 Pojazd jest gotowy do zabawy. Wpraw w ruch pojazd używając do tego celu pilota i znajdujących się na nim dźwigni. Wybierz bezpieczne 
miejsce do zabawy , nie kieruj pojazdem po ulicach. Unikaj jazdy po piasku i kałużach, uważaj na przeszkody. Nie pozostawiaj samochodu i 
pilota w pobliżu źródeł ciepła lub pod działaniem bezpośrednich promieni słonecznych na dłuższy czas .
Zabawki pływające.
W zależności od rodzaju zasilania ,bateryjne lub akumulatorowe, wskazówki ważne jak wyżej. Należy pamiętać o wylewaniu gromadzącej 
się wody wewnątrz kadłuba poprzez otwory z gumowymi zatyczkami umieszczone w części tylnej zabawki. Wodę wylewamy co jakiś czas 
w  trakcie  zabawy.  Po  zakończeniu  zabawy  i  wylaniu  wody  obowiązkowo  należy  wyjąć  baterię  lub  akumulator  zasilający  a  komorę 
pozostawić  otwartą  co  umożliwi  odparowanie  nagromadzonej  wilgoci  wewnątrz.  Niektóre  łódki  zasilane  akumulatorem  posiadają 
zabezpieczenie ( dwa metalowe nity umieszczone od spodu w tylnej  części )   które umożliwia  obracanie się  śruby napędowej  tylko w 
wodzie.   
Twoja zabawka wymaga okresowej konserwacji i czyszczenia .
Dziwne  zachowanie  lub  utrata  kontroli  nad  pojazdem  jest  powodowane  zakłóceniami  pochodzącymi  od  CB,linii  i  transformatorów 
wysokiego napięcia ,pewnego rodzaju budynków betonowych pomiędzy którymi następuje rozproszenie lub zakłócenie sygnału z Twojego 
nadajnika.  W  takich  przypadkach  musisz  zmienić  miejsce  zabawy.  Po  zakończeniu  zabawy  ustaw  wyłącznik  zasilania  w  pilocie  i 
samochodzie w pozycję OFF (wyłączone).W przypadku dłuższej przerwy w zabawie wyjmij baterie i akumulatory z zabawki..

UWAGA !!!
Kartę gwarancyjną  z instrukcją należy zachować w celu właściwego użytkowania  zabawki  oraz dokonywania  napraw gwarancyjnych i 
innych. Zachowaj opakowanie w celach informacyjnych.
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