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Instrukcja obsługi
Mini Truck

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.

Zawartość

Zasady bezpieczeństwa
- 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.

- B aterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być
ładowane.
- B aterie przewidziane do ładowania mogą być
ładowane jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
- B aterie przewidziane do ładowania należy przed
ładowaniem wyjąć z nadajnika.
-N
 ie można przyłączać nadajnika do więcej niż
zalecana liczba źródeł zasilania.
- Wyjąć baterie z nadajnika, gdy nie jest używany.
- Z alecamy zachowanie instrukcji w celu
informacyjnym.

Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy,

które mogą zostać połknięte lub wchłonięte. Ryzyko zadławienia. Zalecamy zachowanie opakowania
w celu informacyjnym. Zmiany dotyczące kolorów i modyfikacji technicznych zastrzeżone.
Uwaga: Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem nadajnika i samochodu Mini-Truck.
Cechy produktu: Czas jazdy: około 6 minut (akumulatory osiągają swoją maksymalną wydajność po kilku
pierwszych cyklach ładowania). Zasięg nadajnika: około 6 m.

Mini Truck

Nadajnik

Uchwyt joysticka szt.2

Nadajnik

1. Wyłącznik zasilania
2. Geometria kół
3. Gniazdo
kabla ładowania
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3.

1.

1. Wskaźnik sygnału
2. Jazda Przód/Tył
3. Skręt W lewo / W prawo 1.
4. Wskaźnik ładowania
5. Wyłącznik zasilania
6. Przycisk turbo

2.

6.
4.

3.

5.
Antena
Mini Truck

1.

Przygotowanie:
2.

3.

1. Odkręć śrubę mocującą i otwórz pokrywę komory baterii w nadajniku. Włóż cztery baterie zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Załóż pokrywę komory baterii.
2. Włóż i przykręć antenę do gniazda anteny na nadajniku. Następnie starannie zamontuj dwa uchwyty joysticków w przeznaczonych do tego otworach. Otwórz komorę kabla do
ładowania i ostrożnie wyjmij kabel. Podłącz przewód ładowania do gniazda w podwoziu samochodu MINI Truck. Wtyczka musi być delikatnie włożona do gniazda ładowania - nie
używaj siły. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazda ładowania, samochód Mini Truck może ulec uszkodzeniu i, w pewnych okolicznościach, pojawia się ryzyko urazu.
Wskaźnik ładowania na nadajniku zapali się, gdy zaczynie się proces ładowania.
3. Samochód Mini Truck jest naładowany po ok. 1,5 minuty. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy akumulator zostanie naładowany. Ostrożnie odłącz kabel ładowania z gniazda samochodu,
gdy ładowanie jest zakończone. Samochód Mini Truck ma teraz moc wystarczającą na ok. 6 minut zabawy.

Sterowanie samochodem
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1. Ustaw wyłącznik zasilania w samochodzie Mini Truck w
pozycji «ON».
2. Wskaźnik sygnału zaświeci się, za każdym razem, gdy
tylko uruchomisz joystick lub przycisk Turbo na
nadajniku. (2) Jeśli pchniesz joystick do przodu,

samochód Mini Truck jedzie do przodu z włączonymi
światłami. Jeśli joystick zostanie przesunięty do tyłu,
tylnie lampy zaświecą się i samochód Mini Truck zacznie
się cofać. (3) Jeśli joystick przesuniesz w lewo / prawo
podczas jazdy, samochód Mini Truck zaczyna jechać w

kierunku, który wybrałeś. (4) Jeżeli zostanie naciśnięty
przycisk turbo, samochód jedzie do przodu z
maksymalną prędkością.
3.P okrętło Geometrii kół może być użyte do skorygowania
jazdy na wprost samochodu.

