
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AUTO ZDALNIE STEROWANE

TWISTER

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



AUTO ZDALNIE STEROWANE TWISTER
Opis:

Niesamowitym akrobacjom towarzyszą ciekawe efekty świetlne, które sprawiają, że zabawa jest
jeszcze  bardziej  atrakcyjna  i  pełna  emocji  –  zwłaszcza  przy  zgaszonym  świetle.  Światła
znajdują się zarówno na dachu autka, jak i na jego przeźroczystych kółkach.

Zawartość zestawu:

1. Samochód w kolorze niebieskim lub czerwonym
2. Pilot sterujący z anteną
3. Ładowarka sieciowa
4. Akumulator 700 mAh 4,8V

Specyfikacja techniczna:

 Kolor: niebieski lub czerwony

 Częstotliwość: 40MHz

 Zasilanie samochodziku: wbudowanu akumulatorek Ni-Cd 4.8V

 Ładowanie: ładowarka sieciowa

 Długość kabla: 70 cm

 Czas ładowania: 4 h

 Zasilanie pilota: 2x baterie AA (brak w zestawie)

 Max. zasięg: 20 m

 Czas jazdy: 20 minut

 Wymiary samochodu (szer/wys/dł): 13/15/13 cm

 Szerokość pilota: 10,5 cm

 Waga: 480 g

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.

Rozwiązywanie problemów:

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