
Instrukcja obsługi samochodu spalinowego Runner XB i Runner MT.

UWAGA! Ten model NIE jest zabawką. Nie uruchamiaj silnika bez zapoznania się z instrukcją.

Jest przeznaczony dla użytkowników którzy ukończyli 14 lat.
Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:
Staraj się unikać kierowania pojazdem po terenie kamienistym,wodzie i błocie. Może to spowodować uszkodzenia mechaniczne jak 
również aparatury elektronicznej wewnątrz. Jazda po trawie powoduje wkręcanie jej w mechanizmy napędowe dodatkowe opory i w 
efekcie końcowym przegrzanie silnika. 
Uwaga! Model rozpędza się do dużych prędkości a przy swojej masie i uderzeniu w twarde przeszkody z pewnością doprowadzimy 
do poważnych uszkodzeń. Uderzenie w swoje nogi lub innych osób może doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń.
Filtr powietrza:
Zawsze używaj czystego filtra powietrza. Należy myć go często w wodzie i płynie do mycia naczyń. Następnie nasączamy filtr 
specjalnym olejem do filtrów powietrza ( dostępny w sklepach modelarskich).Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtru powietrza.
Niedostosowanie się do powyższych uwag i jazda bez filtru powietrza grozi szybkim zatarciem silnika. 
Przygotowanie i start.
Po dokonaniu kontroli dokręcenia wszystkich śrub w samochodzie przystępujemy do instalacji 8 szt baterii typu AA w pilocie i 4szt 
baterii AA w samochodzie. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację biegunów plus i minus. Nie zwieraj ich,nie mieszaj starych z 
nowymi. Przy dłuższej przerwie wyjmij baterie z samochodu i nadajnika co zapobiegnie ich wylaniu. Wkręć antenę do nadajnika.   
Do uruchomienia i regulacji potrzebne będzie: paliwo,specjalna butelka dozująca na paliwo,klucz do świec,klips startowy z 
akumulatorem wewnątrz do rozgrzania świecy żarowej w momencie startu,śrubokręt.
Silnik jest fabrycznie wyregulowany i nie zmieniaj położenia śrub w gaźniku. 
Umieść samochód na podstawce aby koła nie dotykały nawierzchni.  
Napełnij zbiornik paliwa paliwem o 16% zawartości nitrometanu - do nabycia w sklepach modelarskich.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk pompki na zbiorniku paliwa aż do momentu gdy dopłynie ono bez bąbelków powietrza do gaźnika 
samochodu. Następnie naciśnij jeszcze dwa razy w/w przycisk - patrz rysunek na stronie 18.W przypadku gdy zbiornik nie ma 
pompki paliwa należy zatkać rurę wydechową i kilkakrotnie delikatnie pociągnąć za uchwyt startera.
Przy WYŁĄCZONYM odbiorniku delikatnie przesuń ramię serwa przepustnicy w prawo o ¼ obrotu celem jej otwarcia – rysunek na 
stronie 18 tej. 
Następnie pociągnij (25cm) delikatnie czterokrotnie za rączkę startera celem napełnienia silnika paliwem. Nie podłączaj klipsu 
startowego do świecy żarowej. W przypadku napotkania dużego oporu ( silnik zalany) należy odkręcić świecę żarową ,przykryć 
silnik szmatką i kilkakrotnie pociągnąć za uchwyt startowy celem opróżnienia cylindra z nadmiaru paliwa. Nie zaglądaj do otworu w 
cylindrze ,grozi zachlapaniem oczu wydostającym się paliwem.Wkręcamy delikatnie świecę żarową pamiętając o stosowaniu zawsze 
podkładki miedzianej.
Docieranie.
Podłączamy klips startowy do świecy żarowej i uruchamiamy silnik kilkoma krótkimi  (25cm) pociągnięciami za   uchwyt startowy. 
Po uruchomieniu odłączamy klips ze świecy żarowej. Regulujemy ręcznie ramieniem serwa przepustnicy do momentu gdy koła 
napędowe się nie obracają.
W tej pozycji silnik ma pracować na   wolnych obrotach   do momentu wypalenia jednego pełnego zbiornika paliwa.  W przypadku gdy 
zgaśnie należy uruchomić go ponownie pamiętając o podłączeniu klipsu startowego tylko na czas rozruchu. Wyłączamy silnik 
poprzez zatkanie szmatką wylotu rury wydechowej lub ściśniecie przewodu doprowadzającego paliwo do gaźnika. Następnie 
uzupełniamy zbiornik paliwa do pełna. Włączamy nadajnik ,odbiornik i uruchamiamy silnik. Po rozgrzaniu delikatnie cyklicznie 
zwiększamy obroty . Powtarzamy  tę czynność do momentu opróżnienia zbiornika. 
Następnie uzupełniamy paliwo,uruchamiamy silnik,i ostrożnie sterujemy samochodem po płaskiej równej i czystej nawierzchni nie 
przekraczając 50% obrotów maksymalnych. W ten sposób opróżniamy dwa zbiorniki paliwa.

Dopiero po zakończonym docieraniu silnika możemy przystąpić do normalnej eksploatacji samochodu. 
Możliwa jest regulacja w celu osiągnięcia lepszych osiągów kosztem ryzyka przegrzania i skrócenia żywotności silnika. Ustawienia 
fabryczne gwarantują najdłuższą jego żywotność.
Wszelkie regulacje należy wykonywać bardzo precyzyjnie ,nie więcej niż 1/12 obrotu, na rozgrzanym silniku.
Wkręcając śrubę ,patrz rysunek na stronie 21 w prawą stronę uzyskujemy uboższą mieszankę,większą moc silnika ale wyższą 
temperaturę pracy. -  Szybsze zużycie silnika.
Wykręcając śrubę mieszanka będzie bogatsza,mniejsza moc silnika,mniejsza temperatura pracy.  - Dłuższa żywotność silnika.    
Należy pamiętać aby z rury wydechowej wydobywał się zawsze jasno niebieski dym oznaczający dostateczną ilość spalanego oleju 
zawartego w paliwie potrzebnego do prawidłowego smarowania silnika,zbyt mała jego ilość może spowodować zatarcie  i 
uszkodzenia silnika. Na stronie 22 w tabeli pokazano wartości ustawień fabrycznych.

W celu sprawdzenia prawidłowości działania świecy żarowej podłącz ją do naładowanego klipsu startowego. Sprawna świeca ma się 
żarzyć kolorem jasno czerwonym lub pomarańczowym. W innym przypadku należy ją wymienić.
Dostępne części zamienne poprzez stronę www.pasja-rc.pl
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