
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AUTO ZDALNIE STEROWANE

STRAŻ POŻARNA

PRZED UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ ZABAWKI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



AUTO ZDALNIE STEROWANE STRAŻ POŻARNA
Opis:

Niemal  każdy chłopczyk marzy o pomocy ludziom będąc strażakiem i  walcząc z pożarami.
Zdalnie sterowany wóz strażacki sprawi, że maluch bez najmniejszej przeszkody wczuje się w
tę rolę.
Duży, czerwony wóz strażacki osadzony jest na plastikowych, bieżnikowanych kołach czarnych
co ułatwia jazdę. W konstrukcji pojazdu dołożono starań aby pojazd wyglądał jak oryginał.
Możliwość obsługi pojazdu pilotem pozwala na jazdę przód/tył i prawo/lewo. Dodatkowo pilot
posiada guzik wysuwający drabinę, klakson, oraz obrót drabiną. Auto zostało wyposażone w
sygnalizację świetlną.
Zabawa  tym autkiem  z  pewnością  przyniesie  dziecku  bardzo  dużo  radości.  Zestaw  został
wykonany  z  atestowanego  materiału,  jakim  jest  plastik,  co  jest  gwarancją  zarówno
bezpieczeństwa płynącego z zabawy, jak i długiej żywotności autka.

Zawartość zestawu:

1. Zabawka zdalnie sterowana straż pożarna.
2. Pilot zdalnego sterowania.
3. Akumulator do zasilania samochodu.
4. Kabelek do ładowania akumulatora z USB.
5. Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

 wymiary auta - dł: 41cm, szer: 13,5cm, wys: 21cm

 skala wykonania: 1:20

 pilot R/C zasilany 2 x bateria AA 1,5V

 częstotliwość działania: 2.4 GHz

 typ akumulatora: Ni-Cd

 pojemność akumulatora: 400mAh

 napięcie akumulatora: 4,8V
 Ładowanie akumulatorka: poprzez dołączony kabel USB typ-A 5V

Użytkowanie:

 Skieruj antenę pilota na auto, nigdy przed nie. Jeżeli auto jest zbyt daleko od pilota, 
może nie działać prawidłowo. Jeżeli antena jest wygięta, należy ją delikatnie 
wyprostować. 

 Auto nie jest przystosowanie do jazdy w terenie. Należy unikać jego użytkowania na 
powierzchniach sypkich i wilgotnych.

 Sygnał pomiędzy pilotem a autem może zostać zakłócony przez druty pod napięciem lub
innym modelem auta zdalnie sterowanego.

 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie i akumulator w celu składowania 
osobno.

 Zabawkę należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
 Auto można czyścić suchą szmatką. Nie zaleca się używania silnych detergentów.



Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo połknięcia!
 Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą się nią bawić tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Zabawka nie jest wodoodporna. Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie. Nie

należy jej używać w pobliżu wody, w bardzo wilgotnej atmosferze, na śniegu ani piasku.
 Akumulator podczas ładowania może się nagrzewać. Nie należy go wtedy wystawiać na

bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani utrudniać obiegu powietrza wokół.
 Nie wystawiaj auta na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiał go w

pobliżu źródeł ciepła.
 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie i akumulator w celu składowania

osobno.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić delikatną elektronikę w środku.
 Nie należy zabawki wyrzucać do kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad

do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Akumulator należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj go do ognia!
 Używaj  dwóch  identycznych  baterii  do  pilota  R/C.  Nigdy  nie  wkładaj  starych  lub

uszkodzonych baterii. Nigdy nie wkładaj dwóch różnych baterii.
 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania

płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Nie ładuj baterii i akumulatorów w zabawce. Używaj dedykowanych ładowarek.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym powodem nie działania zabawki jest zabrudzenie styków akumulatora – należy je
przetrzeć  i  sprawdzić  miernikiem  napięcie  podawane  przez  baterię.  Wielokrotnie  ładowany
akumulator  traci  swoje  właściwości  i  należy  go  wymienić,  gdy  czas  działania  zabawki  po
naładowaniu  zacznie  maleć.  Wymień  baterie  w  pilocie  na  nowe.  W  przypadku  dalszego
nieprawidłowego  działania  urządzenia,  należy  skontaktować  się  z  dystrybutorem,  w  celu
rozwiązania problemu.

Importer:
Agnieszka Wista
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista
Sułków, 354
32-020 Wieliczka
REGON: 122899351
NIP: 6782698301


	 Specyfikacja techniczna:

