
Informacje i instrukcja użytkowania pojazdu 4WD VAPORIZR 900014C2,D2 firmy NIKKO.   
Zasilanie: akumulator 6V NiMH Giga Pack - pojazd  +  bateria 9V (6LR61) – pilot. 
Zestaw zawiera akumulator z ładowarką sieciową oraz baterię 9V do pilota. 
Instrukcja obrazkowa (strona 3rys.1) przedstawia prawidłową instalację baterii 9V w nadajniku. 
Ładowanie akumulatora Ni-Mh , instalacja baterii w pilocie. 

W celu naładowania akumulatora należy go umieścić w ładowarce zgodnie z instrukcją ,strona 3 rys.2 a  następnie
w obecności osoby dorosłej podłączyć ładowarkę do sieci 230V. Czas ładowania akumulatora wynosi około 60-80
minut .W przypadku pierwszego ładowania akumulator osiągnie  swoją maksymalną pojemność po co najmniej
sześciu cyklach ładowania i pełnego rozładowania. Wydłużenie czasu ładowania ponad wartości podane prowadzi
do przegrzania pakietu i nieodwracalnego uszkodzenia. Zastosowana ładowarka nie jest ładowarką automatyczną i
nie  odłączy  akumulatora  po  odpowiednim  czasie.  Czerwona  lampka  na  ładowarce  informuje  nas  jedynie  o
prawidłowym procesie ładowania. Akumulator jest naładowany i gotowy do zamontowania w zabawce w momencie
gdy czerwona lampka na ładowarce świeci światłem przerywanym. W trakcie ładowania ma się świecić światłem
ciągłym. Zawsze ładuj akumulator tuż przed zabawą. Pamiętaj że akumulatory Ni-Mh rozładowują się samoistnie
bez podłączenia do jakiegokolwiek odbiornika. Nie podłączaj  do ładowarki akumulatora nie     rozładowanego
całkowicie.  Nie  wkładaj   do  ładowarki  ciepłego  akumulatora bezpośrednio po zakończeniu zabawy, poczekaj aż
ostygnie. Prawidłową instalację akumulatora przedstawiono na stronie 3 rys.2.  
Przy montażu baterii w  pilocie  zwróć uwagę na prawidłową   polaryzację   (+   -). Nie zwieraj  baterii, nie próbuj
ładować baterii   nie przeznaczonych do ładowania. Baterie przeznaczone do ładowania na czas ładowania  muszą
być wyjęte z pilota - ładowanie wyłącznie pod opieką dorosłych. Wyjmij zużyte baterie z zabawki co zapobiegnie ich
wylaniu.  W  przypadku  gdy  czerwona  lampka  LED  na  nadajniku  po  włączeniu  zasilania  nie  świeci  jasnym
światłem ,zasięg aparatury jest mniejszy, należy wymienić baterię na nową.  Rodzaj baterii w formie rysunkowej
przedstawiono na odwrocie opakowania
VAPORIZR  jest pojazdem  przeznaczonym do   okresowego   przebywania w wodzie. Pamiętaj aby nie
wyłączać silników napędowych podczas pokonywania przeszkód wodnych.
Nie  pozostawiaj zabawki   pod działaniem deszczu lub na dłuższy czas pod działaniem bezpośrednich promieni
słonecznych. Dziwne zachowanie lub utrata kontroli jest powodowane zakłóceniami od CB trafoWN i budynków
pomiędzy którymi następuje rozproszenie lub zakłócenie   sygnałów   z   twojego nadajnika. W  takich  przypadkach
musisz  zmienić  miejsce  zabawy. Zachowaj  opakowanie do celów gwarancyjnych , serwisowych i informacyjnych.
Produkt zgodny z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami europejskimi. Przeznaczony dla dzieci od lat 8. 

Pasja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia mechaniczne ( złamania ,uszkodzenia napędu itd) powstałe na skutek nie
stosowania się do niniejszej instrukcji a reklamacje wynikające z nich rozpatrywane będą negatywnie.

        W w/w przypadkach klient pokrywa koszty transportu przesyłki kurierskiej z serwisu . 


