
INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPYCHACZ + PILOT RC

KOPARKA + PILOT RC

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
WYWROTKA + PILOT

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



MASZYNY BUDOWLANE ZDALNIE STEROWANE 
Opis:

Maszyny zasilane są 3 sztukami baterii AA 1,5V, natomiast pilot 2 sztukami, które nie są dołączone do
zestawu. Wszelkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o najmłodszych użytkownikach, przez co do
ich produkcji użyto atestowanych materiałów najwyższej jakości. Dołączony pilot działa na częstotliwości
2.4 ghz, posiada dwa przełączniki, pozwalające na jazdę przód/tył, oraz prawo/lewo. Wciśnięcie lewego
przycisku aktywuje demonstrację wszystkich opcji  pojazdu,  natomiast  prawego odpowiada za użycie
skrzyni wywrotki / łychy koparki / spychu.  Wywrotka posiada bardzo ładowną skrzynię wywrotową, w
której można transportować sypkie materiały — gruz, piach, żwir, a następnie w szybki i prosty sposób
wysypywać  w  danym  miejscu.  W  budowie  maszyn zaznaczono  wszelkie  istotne  elementy  wnętrza.
Zarówno kabina operatora pojazdu, wyposażona w kierownicę, fotel i dźwignię biegów, jak i tłoki czy
barierki bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu:

1. Zabawka zdalnie sterowana – maszyny budowlane.
2. Pilot zdalnego sterowania.
3. Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

 Wymiary - maszyna: 27 cm x 14,5 cm x 15,5 cm.

 Zasilanie maszyny: 3x AAA (1,5V)

 Wymiary - pilot: 10,5 cm x 13 cm x 4 cm.

 Zasilanie pilota: 2x AAA (1,5V)

 Częstotliwość: 2,4 GHz

 Skala odwzorowania: 1:24

Użytkowanie:

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

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

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

 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie w celu składowania osobno.
 Zabawkę należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
 Zabawkę 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.
 Nie wystawiaj auta na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiał go w

pobliżu źródeł ciepła.
 Jeśli nie używasz zabawki, wyłącz ją i wyjmij baterie 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
 Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj ich do ognia!
 Używaj  identycznych  baterii  do  autka  i  pilota  R/C.  Nigdy  nie  wkładaj  starych  lub

uszkodzonych baterii. Nigdy nie wkładaj 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  baterii  –  należy  je
przetrzeć i sprawdzić miernikiem napięcie podawane przez baterię. Wymień baterie w pilocie i
zabawce  na  nowe.  W  przypadku  dalszego  nieprawidłowego  działania  urządzenia,  należy
skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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