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Rozporządzenie dotyczące 
odpadów elektrycznych  
i elektronicznych: Zakazuje się 
umieszczania zużytego 
sprzętu łącznie z innymi 
odpadami. Symbol 
przekreślonego kosza oznacza,  
aby nie wyrzucać do kosza 
zużytego sprzętu i wskazuje 

na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wynikające z obecności 
składników niebezpiecznych w sprzęcie w skutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie zużytego sprzętu od innych odpadów komercyjnych.

Aby uniknąć utraty kontroli nad pojazdem, podczas użytkowania 
miej go zawsze w zasięgu swojego wzroku. Nieuważne  
i nieostrożne użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia.  
Nie używać w pobliżu ludzi, zwierząt, wody lub kabli.

Revell GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest 
zgodny z podstawowymi wymaganiami i dodatkowymi 
obowiązującymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE. 
Deklaracja Zgodności dostępna jest na stronie  
www.revell-control.de.

Zasady bezpieczeństwa 

Nadajnik

1. Wyłącznik zasilania
2. Regulacja zbieżności
3. Gniazdo zasilania

3.

1.2.

Stunt Car

Przygotowanie

Przygotowanie

-  Baterie są małym elementem. Wymiana baterii 
powinna być dokonywana przez osobę dorosłą.

-  Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub 
nowych i używanych.

-  Należy używać baterii zaleconego typu lub 
równoważnych.

-  Wyczerpane baterie należy wyjąć z nadajnika i 
wyrzucić do specjalnych pojemników.

-  Nie wrzucać baterii do ognia – mogą wycieknąć. 
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
-  Umieść baterie zgodnie z polaryzacją  (+/-) 

umieszczoną na pojemniku baterii.
-  Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być 

ładowane. 
- Baterie przewidziane do ładowania mogą być 
ładowane jedynie pod nadzorem osób dorosłych.

- Baterie przewidziane do ładowania należy przed 
ładowaniem wyjąć z nadajnika.

- Nie można przyłączać nadajnika do więcej niż 
zalecana liczba źródeł zasilania.

-Wyjąć baterie z nadajnika, gdy nie jest używany.
-Zalecamy zachowanie instrukcji w celu informacyjnym.

1.  Odkręć i otwórz pokrywę komory baterii w nadajniku. Włóż cztery baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów. Załóż pokrywę komory baterii.
2.  Przykręć antenę do gniazda antenowego nadajnika.
3.  Otwórz komorę kabla do ładowania i ostrożnie wyjmij go.
4.  Podłącz przewód zasilający do gniazda po lewej stronie samochodu Stunt Car. Wtyczka musi być delikatnie włożona do gniazda ładowania - Nie używaj siły. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazda 

ładowania, Stunt Car może ulec uszkodzeniu i, w pewnych okolicznościach, istnieje ryzyko urazu. Wskaźnik ładowania na nadajniku zapali się, gdy tylko rozpocznie się proces ładowania. Można również naładować swój 
pojazd za pomocą komputera: Podłącz wtyczkę USB kabla zasilającego do koncentratora USB lub portu USB w komputerze. Jeśli wszystko jest w porządku, dioda na górze zaświeci się na czerwono. Teraz podłącz 
wtyczkę do gniazda ładowania na bocznej stronie modelu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Dioda LED gaśnie podczas ładowania i zaświeci się na czerwono ponownie, gdy bateria jest w pełni naładowana.  
Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda modelu, a następnie odłączyć kabel od gniazda USB. Stunt Car jest w pełni naładowany po ok.40 minutach. Wskaźnik ładowania gaśnie  
po zakończeniu procesu ładowania. Ostrożnie odłącz kabel do ładowania z samochodu, gdy ładowanie jest zakończone. Stunt Car ma teraz zasób energii wystarczający na ok. 6-10 minut.

5.  Ustaw wyłączniki zasilania Stunt Car i pilota w pozycję „ON“.
6.  Aby zacząć jechać do przodu, lekko ściągnij regulator prędkości do tyłu. Aby jechać szybciej, ściągnij regulator jeszcze bardziej.  Aby zahamować, stopniowo przesuń regulator do przodu, aż pojazd zatrzyma się lub zwolni 

do pożądanej prędkości. Aby jechać do tyłu, ponownie przesuń regulator prędkości do przodu. Do jazdy po łuku lewostronnym, obróć kierownicę (B) w lewo. Aby jechać po łuku prawostronnym obróć kierownicę w 
prawo. Aby wykonać przewrotkę (rollover), jednocześnie zahamuj i wykonaj skręt lub jedź do przodu z maksymalną prędkością (przycisk turbo (C)) i gwałtownie zahamuj. Uwaga: Przewrotkę można wykonać tylko na 
drugim lub wyższym biegu. Odpowiedni bieg ustawiamy za pomocą przycisku (D).

7.  Regulator zbieżności może być pomocny do poprawienia stabilności kierunkowej samochodu Stunt Car.
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Zawartość:

Stunt Car

Kabel USB

Nadajnik

Światła

Instrukcja obsługi
Stunt Car
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1. Lampka zasilania
2. Kierownica
3. Regulator prędkości
4. Wskaźnik ładowania
5. Przycisk zmiany biegów

6.  Sygnalizator  
ustawionego biegu

7. Schowek kabla
8. Przycisk turbo
9. Kalibrator przepustnicy

 Uwaga: Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem nadajnika i Stunt Car po raz pierwszy. 
Cechy produktu: Czas jazdy: około 6-10 minut (akumulatory osiągają swoją maksymalną wydajność 
po kilku cyklach ładowania) / Zasięg pilota: około 10 m / Źródło zasilania: samochód – wbudowany 
na stałe akumulator LiPo / DC 3,7 V / 0,44 Wh / 1x3, 7V / Pojemność: 120 mAh. Nadajnik - bateria 
“AA” 4 szt. / DC 6V / 4x1.5V (brak baterii w zestawie)

Dystrybutor:
COBI S.A., ul. Jaskrów 11, 

04-709 Warszawa, 
www.cobi.pl, info@cobi.pl


