Упътване за радиоуправляем модел с дистанционно управление
Внимание:
Това не е играчка!!!
Модела е подходящ за над 14 годишна възраст!
Съдържа дребни части!
Благодарим Ви за доверието в закупуването на този продукт. Избрали сте качествен
продукт. Той е направен според най-новите технологии.
Радиоуправляемия автомобил е продукт с непрекъснат контрол върху качеството,
техническото съвършенство и решенията на дизайнерите.
На потребителите са предоставени добрия дизайн и качество за дълъг живот на
продукта.
Забавлявайте се с нашата количка!
Това упътване ви помага да ползвате сигурно продукта. Всеки клиент закупил РУ
количка трябва да прочете и разбере това упътване. В случай, че закупувате този
продукт за подарък, моля прибавете и това упътване за сигурното му ползване.
Ако има има неясноти по използването на радиоуправляемия модел, моля да пишете на
посочения имейл info@zigifly.com или да ни позвъните на посочените телефони:
02/9831601 и 02/9836313
Всички стъпки за използване са описани както следва:
Това е радиоуправляем модел на автомобил със задвижване на четирите колела.
Характеристики на РУ модел:
- Предни и задни предавки, диференциал.
- Пластмасово / метално шаси.
- 4 хидравлични амортисьори с алуминиева капачка и прогресивни пружини.
- Мотор тип 540.
- Има възможност за реглаж на предницата, регулиране за височината спрямо земята.
- Централен задвижващ вал в анодизиран алуминий.
- Подсилена горна рама в анодизиран алуминий.
- Алуминиев фламец.
- Състезателни гуми.
- Подсилена предна броня.
Моделът може да се тунингова:
А. Серво на волана.
В. Регулиране на сервото.
С. Реглаж на предницата ляво – дясно.
/ Вижте картинката. /
D. Хидравлични амортисьори.
E. кутия на диференциала
F- настройка на амортисьорите и тяхната чувствителност
/ Вижте картинката./

Някои от вариантите за подобряване на радиоуправляем модел:
/ Вижте списъка със снимки на части в последните страници. /
Електронен регулатор на скоростта/ спийд контролер/:
1. Високо-честотна система
2. Напред, заден ход и спирачка
3. Защита на захранването
4. Напред 90А, назад 45А
/ Вижте картинката./
Дистанционно управление:
1. Вкл. / Изкл.
2. Напред
3. Назад
4. Неутрален
5. Спирачка
6. Ляво
7. Център
8. Дясно
9. Място за батериите
/ Вижте картинката./
За по - добра работа на дистанционното, използвайте алкални батерии от 1,5 V .
Внимание!
Ако батериите са с обърнати полюси, това може да предизвика течове.
Никога не смесвайте различни батерии!
Винаги използвайте батерии от един и същ тип.
Внимание!
Възможно е да използвате радиоуправляемия модел във влажно време и на мокър
асфалт, но не в локви и мокър сняг!
Моделът не е водоустойчив!
След използване количката задължително трябва да се почисти добре и да се
подсуши ако е необходимо!!!
Не обръщайте поляритета на акумулатора, защото това ще унищожи както регулатора,
така и приемника.
Внимание!
За да използвате количката правилно и продължително, винаги следвайте следните
стъпки:
Винаги включвайте първо предавателя, после приемника.
Винаги изключвайте първо приемника и след това предавателя.
Целта е да се гарантира липсата на външна намеса в управлението.
Преди да започнете управлението на радиоуправляемия модел проверете:
1. Уверете се, че честотата на предавателя и приемника е една и съща.

2. Уверете се, че конектора на приемника на кормилното серво е включен в
конектора на спийд контролера.
3. Управлението на газта трябва да е в неутрално положение
4. Уверете се, че акумулаторната батерия е заредена.
5. Уверете се, че двигателя е свързан към спийд контролера.
6. Включете предавателя
7. Включете приемника
8. При смяна на посока на движението се преминава през фаза на спиране на
двигателя., след което се сменят предавките /предна или задна/ съгласно
посоката на движение. Вижте прилежащите снимки в описанието.
9. Зареждане на акумулаторната батерия става като се включи зарядното към
контакта /220 волта/ и акумулаторът към него. Как да зареждате батерията:
Моля да попитате намясто в магазина или по телефона колко време и как се
зарежда батерията, според приложените в комплекта зарядно и батерия.
10. Дистанционното управление работи на 27мHz или 35MHz или 2.4 GHz,
съобразено с изискванията на Европейския съюз.
Внимание!
Преди да започнете управлението на радиоуправляемата количка трябва винаги първо
да проверите:
1. Дали антената на дистанционното е поставена и добре затегната.
2. Дали копчето on/off на дистанционното е изключено.
3. Дали копчето on/off на количката е изключено.
4. Дали има батерии в дистанционното.
5. Проверете волана – вдигнете предните гуми, за да коригирате волана.
6. Направете реглаж на предницата, ако това е необходимо. По принцип, моделите
се продават настроени, но ако прецените, че има нужда от настойки, може да ги
направите.
Мерки за безопастност:
1. Винаги карайте количката сглобена и с поставено външно тяло.
2. Редовно проверявайте дали са добре затегнати всички болтове, гайки и др., за да
се предотврати разхлабване.
Забележка:
За да се избягват инциденти и наранявания спазвайте следните инструкции:
Не поставяйте пръстите си или други части във въртящите се части!
Не използвайте радиоуправляемия модел на улицата, където се движат коли!
Не използвайте радиоуправляемия модел на места, където има деца или други хора!
Не използвайте радиоуправляемия модел в жилищни сгради и затворени пространства!
Никога не споделяйте една и съща честота с други хора! Сигналите могат да се
препокриват и да станат инциденти. ( Отнася се за честотите 27 mHz, 35 mHz и 40 mHz)
Когато модела се държи странно, спрете и проверете казуса. Докато проблема не е ясен
не управлявайте количката.
Внимание!

Внимание за деца- този продукт не е подходящ за деца под 14 годишна възраст.
Да се държи на недостъпни места. При ползване внимавайте децата да не са в близост
до движещото се устройство. Пазете всичко по-малки части от поглъщане.
Електрическа опасност:
Pри повреда на кабелите или дистанционното управление, моля не ги ползвайте!
За предпазване от вода- не ги оставяте под дъжда, не ги мийте, не слагайте кабел в
контакта с мокри ръце. Внимавайте контакта да е на сигурно място. Ако не ползвате
устройството го изключвайте напълно.
Работа на батерията / за зареждане на батерията
За да се предотврати повреда батерията трябва да се поставя правилно, да не се държи
на температура под 0 и над 50 градуса целзий.
Не оставяйте батерията да падне под 10% защото това изтощава батерията.
Батерията не трябва да се дава на деца. Не трябва да бъде поставяна на мокри места.
Батерията не трябва да се поставя в микровълнова печка!
Зарядното се поставя в контакт от 220 V до светване на червената лампичка Ако
зелената и червената светлина прeмигват устройството не е закачено правилно.
14. Валидност на гаранцията
Гаранцията не е валидна:
при механично счупен модел в следствие на падане или удар или конденз в
електрониката, наличие на пясък или други чужди тела в механиката.
При видими белези от прегряване, удар, намокряне с вода или други течности.
Гаранцията не важи за батерии, акумулатори, кабели, зарядни устройства и адаптери.
При неизправност на продукта моля обърнете се към търговското лице.
15. Отговорност/ щети: Фирмата производител и продавача не поемат отговорност
за нанесени щети в следствие на употребата на този продукт.
16. Изхвърляне на отпадъци – този продукт е произведен в зависимост с наредбите
на EС и се препоръчва да бъде изхвърлян в контейнери за разделно изхвърляне
на боклук.
Дистанционното управление работи на 27мHz / 35MHz /2.4 GHz съобразено с
изискванията на Европейския съюз.
18. Декларация за съответствие (вижте прилежащия документ)
Още предупреждения за безопасност
Батерии:
1. Акумулаторните /презареждаемите/ батерии се зареждат в присъствието на
възрастен.
2. Не зареждайте нагорещени батерии. Те трябва да достигнат поне стайна
температура.
3. Не зареждайте обикновените батерии.

4. Акумулаторните батерии да се съхраняват заредени.
5. Акумулаторните батерии не трябва да остават не заредени.
6. Акумулаторните батерии не трябва да се презареждат /да не се зареждат
повече от необходимото време/.
7. Не смесвайте алкални с обикновени или акумулаторни батерии.
8. Не използвайте нови и стари батерии едновременно.
9. Спазвайте указания поляритет на батериите / плюс и минус/.
10. . Сменете незабавно окислените батерии или изхабените и ги изхвърлете на
специалните за това места.
11. Внимавайте да не предизвикате късо съединение.
12. Когато не се използва продукта продължително - батериите се изваждат.
13. Не хвърляйте батериите в огън. Не ги съхранявайте до източник на
топлина. Не ги нагрявайте.
14. Ако батериите са се разтекли /отделят течност/ се измийте незабавно с
хладка вода. Не докосвайте очи, уста, нос и т.н.
15. Не правете опити да разглобявате батериите.
16. Батериите се сменят само от възрастен. Да се съхраняват далеч от деца.
17. Ако погълнете батерии се обърнете за незабавна медицинска помощ.
Внимание: Това не е играчка!!! Подходящ за над 14 годишна възраст!
Съдържа дребни части!
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