
Manual de utilizare automodel TIGER ICE 1:10 Monster Truck

Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni plus toate celelalte precautii
si informatii care au fost livrate in pachet!

Punerea produsului in functiune si utilizarea acestuia:
 Puneti patru baterii alcaline format R6 (AA) (acestea nu se livreaza impreuna cu produsul) in radiocomanda;

va rugam sa aveti grija la polaritate (+/ -)!
 Porniti radiocomanda si identificati functionalitatea comenzilor
 Scoateti caroseria automodelului si capacul de la acumulator; acum scoateti acumulatorul de pe automodel,

cuplati incarcatorul in priza (220 V) si apoi cuplati mufa acumulatorului la cea a incarcatorului
 LED-ul este aprins rosu cat incarca si verde cand incarcarea s-a finalizat; atunci puteti decupla acumulatorul

de la incarcator
 Montati  acumulatorul  pe  automodel  si  cuplati  conectorul  lui  la  cel  al  automodelului;  apoi  mutati

intrerupatorul de langa acumulator pe pozitia ON (LED-ul va clipi)
 Acum dati intrerupatorul radiocomenzii pe pozitia ON si puteti folosi automodelul
 Tragaciul  radiocomenzii  controleaza acceleratia  masinii  si  sensul  (inainte/ inapoi),  iar volanul  controleaza

directia (stanga/ dreapta)
 Daca automodelul trage stanga sau dreapta, corectati acesta tendinta din potentiometrul opus volanului de

pe radiocomanda
 Foarte important! Cand observati ca automodelul isi scade viteza si apoi taie acceleratia, inseamna ca s-a

terminat acumulatorul deci opriti radiocomanda si masina din butoanele aferente. Nu continuati sa o folositi
deoarece se va strica acumulatorul prin descarcare adanca, caz ce nu intra sub incidenta garantiei!

 Atentie! Dupa fiecare sesiune de utilizare a automodelului, decuplati acumulatorul! Nu lasati acumulatorul
cuplat la mufa automodelului, deoarece se va distruge prin descarcare adanca, caz ce nu intra sub incidenta
garantiei !

Daca pe parcursul utilizarii acestui produs intalniti situatii neprevazute in acest manual sau aveti nelamuriri
referitor la utilizarea automodelului, va rugam sa luati legatura cu departamentul nostru tehnic la numarul de telefon
0743 99 33 11 (Florin).

Va felicitam si va multumim pentru achizitionarea acestui produs si speram sa aveti parte de cat mai multa
distractie cu el!


