
Skala 1:16 , 4WD  2,4Ghz  , RC1139 
Szybki samochód terenowy z napędem na wszystkie koła. 
Transformacja za pomocą jednego przycisku.

Uwaga:  Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje obsługi. Postępuj zgodnie z zaleceniami 
I ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji aby uniknąć uszkodzeń zabawki.
OSTRZEŻENIE:
Proszę nie dokonywać transformacji samochodu ręcznie.
Ta czynność ma być realizowana automatycznie przez układ mechaniczno - elektryczny 
zabawki. Nie dostosowanie się do w/w uwagi może spowodować trwałe uszkodzenie 
mechanizmów zabawki.

LIMIT WIEKU

Ten produkt zawiera elementy elektroniczne i baterie , jest odpowiedni dla dzieci 
powyżej 8 lat. Proszę obsługiwać pod opieką osoby dorosłej.

Bezpieczna obsługa baterii i akumulatora..

1. Podczas ładowania akumulator musi być obsługiwany przez osobę dorosłą.
    Nie pozwól dziecku samodzielnie go ładować.
2. Zawsze utrzymuj akumulator w stanie suchym.
3. Nie należy wrzucać baterii do ognia lub wody.
4. Nie wkładaj żadnych części pojazdu do ust, aby uniknąć obrażeń lub nawet uduszenia.
5. Odłącz interfejs akumulatora po zakończeniu ładowania.
6. Przed ładowaniem należy dokładnie sprawdzić, czy przewody, wtyczki i inne elementy
    nie są uszkodzone.
7. Zainstaluj lub wymień baterię pilota zdalnego sterowania, zwracając uwagę na 
    biegunowość „+” i „-”.
8. Gdy zabawka nie jest używana, upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i wyłącznik 
    zasilania samochodu są w stanie (off) „wyłączone”. Odłącz akumulator, aby zapobiec 
    Jego przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu.
9. Gdy bateria osiągnie koniec okresu użytkowania, zaleca się jej recykling .

Zawartość opakowania.

       Pojazd RC      Pilot wielofunkcyjny     Akumulator 1szt   Ładowarka USB  Manual       

Instalacja akumulatora w pojeździe.

Instalacja baterii w pilocie.

Pilot zdalnego sterowania wymaga dwóch baterii 1,5 V AA 
Komora baterii znajduje się w dolnej części pilota.

1. Jak pokazano niżej (1), naciśnij i przesuń pokrywę komory baterii na spodzie 
pilota aby ją  zdemonotwać.
2. Jak pokazano w kroku 2, zainstaluj baterię w prawidłowej polaryzacji „+” i „-” 
Która jest oznaczona także na komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

                 1.                                               2.                                              3.
        

Ładowanie akumulatora.

 Podłącz kabel ładowarki  do wtyku akumulatora – rys 1.
2. Podłącz ładowarkę USB do gniazda USB w komputerze – rys 2 .

Podczas normalnego procesu ładowania lampka wskaźnika ładowania jest włączona.
Proces ładowania trwa około 90 minut ,po całkowitym naładowaniu lampka wskaźnika
 gaśnie.

                             1.
        

                             2.
        

 1. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śrubę pokrywy komory baterii na spodzie samochodu i 
     zdemontuj ją - rys 1.
 2. Włóż akumulator do komory oraz podłącz prawidłowo wtyk zasilania – rys 2.
     Zamontuj pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.

                             1.                                     2.        

Opis funkcji .

1. Trymer kierunku jazdy na wprost.
2. Wskaźnik  zasilania
3. Przełącznik  zasilania
4. Transformacja - krótkie naciśnięcie. 
    Długie naciśnięcie – automatyczna 
    prezentacja funkcji transformacji.
5. Do przodu.
6. Wstecz.
7. Skręć w prawo.
8. Skręć w lewo.
9. Baterie „AA” 1,5 V 2szt. (nie wchodzą w 
    skład produktu)

1. Podczas ładowania akumulator musi być obsługiwany przez osobę dorosłą.
    Nie pozwól dziecku samodzielnie go ładować.
2. Zawsze utrzymuj akumulator w stanie suchym.
3. Nie należy wrzucać baterii i akumulatora do ognia lub wody.
4. Nie wkładaj żadnych części pojazdu do ust, aby uniknąć obrażeń lub nawet uduszenia.
5. Odłącz ładowarkę od akumulatora po zakończeniu ładowania.
6. Przed ładowaniem należy dokładnie sprawdzić, czy przewody, wtyczki i inne elementy
    nie są uszkodzone.
7. Zainstaluj lub wymień baterię pilota zdalnego sterowania, zwracając uwagę na 
    biegunowość „+” i „-”. Nie mieszaj baterii starych z nowymi, stosuj jeden typ.
8. Gdy zabawka nie jest używana, upewnij się, że pilot zdalnego sterowania i wyłącznik 
    zasilania samochodu są w stanie (off) „wyłączone”. Odłącz akumulator, aby zapobiec 
    Jego przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu.
9. Gdy bateria osiągnie koniec okresu użytkowania, zaleca się jej recykling,nie wyrzucaj
    do śmieci.

Uruchomienie,pierwsze kroki .

1. Włącz zasilanie samochodu przesuwając dźwignię wyłącznika w pozycję ON.
2. W dalszej kolejności włącz zasilanie pilota (ON), czerwona lampka wskaźnika 
    zacznie migać. Po około 5 sekundach lampka zaświeci światłem ciągłym,oznacza 
    to prawidłową synchronizację i gotowość systemu sterowania .  
3. Pojazd jest przeznaczony do jazdy po płaskim terenie. 
    Upewnij się, że jest wystarczająca ilość otwartej przestrzeni. 
    Zabrania się używania zabawki na drogach publicznych i zatłoczonych obszarach.

4. Zasięg systemu zdalnego sterowania wynosi około 30 metrów. 
    Staraj się utrzymywać tę maksymalną odległość aby nie tracić kontroli nad zabawką.
5. Po zakończeniu zabawy wyłącz zasilanie pilota ( OFF) i upewnij się,że przełącznik 
    w samochodzie jest także wyłączony ( OFF).
    Odłącz wtyk akumulatora aby zapobiec jego rozładowaniu. 
    Akumulator powinien  być przechowywany w stanie naładowanym,ma to zasadniczy 
    wpływ na jego żywotność.  

Sterowanie , uwagi,zalecenia.

1. Skręt w lewo i prawo :
    Obróć kierownicę pilota w lewo, a samochód skręci w lewo.
    Obróć kierownicę pilota w prawo, a samochód skręci w prawo.
2. Ruch do przodu i do tyłu .
    Naciśnij spust (5) - samochód ruszy do przodu.
    Naciśnij spust (6) w przeciwnym kierunku, a samochód ruszy do tyłu.
3. Funkcja transformacji:
    Jak pokazano na rysunku, gdy samochód znajduje się w stanie rozłożonym, 
    naciśnij przycisk transformacji (4).Samochód automatycznie kurczy się, aby 
    zmienić się w typ OFF-ROAD, po ponownym naciśnięciu przycisku samochód 
    może powrócić do stanu pierwotnego.

Ostrzeżenie !  Proszę nie dokonywać transformacji 
ręcznie,  spowoduje to uszkodzenie mechanizmów 
zabawki.

4. Prezentacja funkcji transformacji: Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (4)  
    funkcja zostanie uruchomiona automatycznie.
1. Unikaj wystawiania tego produktu na działanie światła słonecznego lub ciepła.
2. Zabawka nie jest przeznaczona do kontaktu z wilgocią ( woda,śnieg,itp),
    Może to powodować uszkodzenia.
3. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone.
4. Usuwaj kurz i plamy oleju.
5. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, musisz wyjąć baterię pilota 
    zdalnego sterowania i akumulator .

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla dzieci od lat 8.

Informacje.

Pasja Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia mechaniczne  (złamania,  
uszkodzenia napędu itd)  związane z  kolizjami z  przeszkodami oraz powstałe na  skutek  
nie stosowania się  do niniejszej  instrukcji. Uszkodzenia  j/w nie są  powodem do uznania 
reklamacji. W  przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z naszym serwisem : 
17 8630 425,625.Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych , serwisowych i informacyjnych. 
Produkt zgodny z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami ,między innymi z Dyrektywą 2009/45/UE.
Niniejszym Pasja Sp. z o.o. oświadcza , że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
oraz innymi stosownymi postanowieniami .Deklaracje  zgodności są dostępne 
na stronie ww.pasja-rc.pl.
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