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Tisztelt vevőnk! 

Üdvözöljük a technika mai állása szerint gyártott CARSON RC-
modellautó megvétele alkalmából. 

Mivel folyamatosan termékeink fejlesztésére és jobbá tételére 
törekszünk, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy minden 
előzetes értesítés nélkül műszaki, kiviteli, anyagválasztási és külső 
megjelenésbeli változtatásokat eszközöljünk. 

Következésképpen nem támasztható kifogás az ebben a 
kézikönyvben szereplő adatoknak és illusztrációknak a jelen 
terméktől való kis eltéréseivel szemben. 

 

 
Ez a használati- és szerelési útmutató a készülék szerves részét képezi. 
Ha nem tartja be a használati utasítást és a biztonsági előírásokat, a 
garancia érvényét veszíti. 

Tartsa ezt az útmutatót biztonságos helyen a későbbi felhasználásra. 

 
 

 

Garanciális feltételek 

A CARSON 24 havi garanciát vállal erre a termékre az anyag- és 
gyártási hibák vonatkozásában normál használat esetére a hivatalos 
márkakereskedőtől történő vásárlás napjától. A jótállási idő alatt 
bekövetkező hiba esetén vigye el a készüléket a vásárlási bizonylattal 
együtt a forgalmazóhoz. 

A CARSON saját döntése szerint, hacsak a törvények másképp nem 
rendelkeznek: 

(a) a hibát anyag- és munkadíj felszámítása nélkül kijavítja; 

(b) a terméket azonos vagy hasonló felépítésű termékre lecseréli; 
vagy 

(c) visszafizeti a vételárat. 

Minden lecserélt alkatrész és termék a CARSON tulajdonává válik. A 
garancia keretében új vagy felújított alkatrészek használhatók. 

A javított vagy kicserélt alkatrészek jótállása az eredeti garanciális idő 
fennmaradó részére érvényes. A javításokat vagy a pótalkatrészeket a 
jótállási időszak letelte után számlázzuk. 

A garanciából ki van zárva: 
• Sérülés vagy meghibásodás a biztonsági előírások vagy a 

használati utasítás figyelmen kívül hagyása, vis major, baleset, 
hibás vagy szokatlan igénybevétel, helytelen kezelés, 
jogosulatlan változtatások, villámcsapás vagy más 
nagyfeszültség vagy áram hatása következtében. 

• A gépkocsi feletti ellenőrzés elvesztése által okozott kár. 

• Nem meghatalmazott CARSON szervíz által végzett 
javítások. 

• Kopóalkatrészek, mint például biztosítékok és akkumulátorok. 

• Tisztán optikai értékcsökkenések. 

• Szállítási, feladási, illetve biztosítási költségek. 

• A termék eltávolításának, valamint a szerviz által végzett üzembe 
állítás és javítás költsége. 

Ez a garancia konkrét jogokat biztosít, és országonként eltérő 
követelés is elképzelhető. 

 
 

 

Konformitási nyilatkozat 

A CARSON Modelsport ehelyt kijelenti, hogy ez a modell, beleértve a 
távirányító rendszert is, megfelel a következő EK-irányelveknek: a 
gépészetről szóló 98 / 37EG irányelv, az elektromágneses 
kompatibilitásról szóló 89/336 / EGK irányelv, valamint az 1999/5 / EK 
irányelv (R & TTE) egyéb lényeges rendelkezései. 

Az eredeti konformitási nyilatkozat a következő címen 

igényelhető: CARSON Modelsport • Werkstraße 1 • D-90765 

Fürth • Germany 

 

 
A terméken, a csomagoláson vagy a használati utasításban 
megjelenő szimbólum jelentése: Az elhasznált elektromos 
készülékek értékes anyagok, és nem valók a háztartási 
hulladék közé. Segítsen nekünk a környezetvédelemben és 
a természet erőforrásaival való takarékosságban, és adja le 
ezt a készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen. Kérdéseivel 
forduljon a hulladékkezelésért felelős szervezethez vagy a 
szakkereskedőhöz. 

 
 

Legyen sok öröme CARSON-
modellautójában, és jó utat kívánunk! 

 
 

 

Új modellje használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. 



CARSON 1:32 MICRO X-WARRIOR 2WD/GHz 100% RTR 500404079 3  

 

 

 

 Tartalomjegyzék   

Előszó ................................................................................................ 2 

A szállítás tartalma ............................................................................ 3 

Külön rendelhető tartozékok ............................................................. 4 

Biztonsági előírások ........................................................................... 5 

A LiPo járműakkumulátor feltöltése .................................................. 6 

A távirányító ismertetése .................................................................. 7 

A modell irányítása ............................................................................ 8 

Hibakeresés ....................................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
Állapot: 2015 május 

 A szállítás tartalma   
 

• modell 

• 2,4 GHz-es adó 

• 4 db elem 

• USB-töltőkábel 

 

• oszloppárok 

• ugrató 

• bukócső 

• használati útmutató 
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Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt bármilyen 
tevékenységbe kezdene. 

Minden egyes menet után vizsgálja meg a fontosabb alkatrészeket és 
csatlakozásokat. Néhány meglazult csavar is már veszélyes helyzetbe 
hozhatja a modellt. 

Rendszeresen tartsa karban a modellt, és cserélje ki az elkopott 
alkatrészeket eredeti újakra. 

Legyen sok öröme CARSON-
modellautójában, és kívánunk jó utat! 

 

 Külön rendelhető tartozékok   
 

 
 

  

Az adóhoz: 
 

4 db ceruzaelem 

Az adóhoz: 
 

 

 

 
Jelölő készlet NEON
(9 db) 

 
Pilon 
készlet 
NEON (9 
db) 
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 Biztonsági előírások   

A rádiótávirányítású modellek nem játékok, 
és kezelésüket lépésről-lépésre 
kell megtanulni. 
• A 14 év alatti gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett 

használhatják a modellt. 

 

A távirányítású autómodellek vezetése élvezetes hobbi, de a 
legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel kell végezni. A 
távvezérelt autómodell jelentős károkat és sérüléseket okozhat 
ellenőrizetlen vezetési körülmények között, amelyekért Ön, a modell 
irányítója a felelős. 

Ellenőrizze a biztosítójánál, hogy ennek a hobbinak a művelésére is 
érvényes-e a biztosítása. 

 
 

Csak a kifogástalanul összeszerelt modell 
tud a várakozásnak megfelelően működni és 
reagálni. 

Ne improvizáljon alkalmatlan segédeszközökkel, hanem szükség 
esetén csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzon. 

Még a gyárilag összeszerelt modellen is ellenőrizni kell az összes 
kötés helyességét és szorosságát. 

 
 

 

Ne indítsa el a modellt mindaddig, amíg nem 
ellenőrizte a következőket: 
• A járműakkumulátornak és az adóakkumulátornak teljesen 

feltöltve kell lennie. 

• Indítás előtt ellenőrizze a rádiótávirányítás hatótávolságát. 

• Ellenőrizze, hogy a szervók rendesen reagálnak-e a 
vezérőjelekre. 

• A modell összes funkcionális részének kifogástalan és ellenőrzött 
állapotban kell lennie. 

 
 

 
• Minden csavart ellenőrizni kell, hogy meg van-e húzva. 

• Ne legyen másik rádiótávirányító vagy egyéb rádiófrekvenciás 
készülék a közelben, mert zavartatást okozhatnak. 

 
 

Az azonos frekvencián érkező zavaró jelektől elveszítheti a modell 
feletti uralmát. 

 
 

 

Mindig először a modellt, majd utána az 
adót kapcsolja be. 
Több jármű egyidejű működése esetén bekapcsolás előtt 
legalább10 méter távolságot kel hagyni. 

A futtatás után kapcsolja ki előbb a vevőt, 
majd az adót. 

 

 
 

 

• Ne működtesse a modellt nagyfeszültségű vezeték vagy 
rádióadótorony alatt, sem pedig zivatar idején. 

• A légköri zavarok befolyásolhatják a távirányító adó jeleit. 

• A modell elektromos berendezése nem vízálló. Ne használja tehát a 
modellt esőben, hóban, pocsolyákon át vagy nedves füvön. 

• A távvezérelt modellt csak megfelelő terepen futtassa, 
közterületen nem. 

• Ne vezesse a modellt személyek vagy állatok közelében! 

• Ne vezesse a modellt, ha nagyon fáradt vagy egyéb okból 
korlátozott a reakcióképessége. 

• A modell legyen mindig látótávolságon belül! 

• A modellt csak rendesen felszerelt karosszériával használja. 

• A modell egyes alkatrészei használat közben felforrósodnak, ilyen 
például a motor. Ezeknek az érintése használat közben sérüléseket 
okozhat. 

• Figyelje az adó töltöttségjelzőjét. 

• Félig töltött akkumulátorok mellett elveszítheti az uralmát a 
modell fölött. 

• Ne használjon az adóban keverten akkumulátort/elemet, félig 
töltött vagy különböző kapacitású akkumulátorokat. 

• Ne kísérelje meg szárazelemek töltését. 

 
 

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a 
járműakkumulátort, vegye ki a modellből. 
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 A LiPo járműakkumulátor töltése   

Figyelem: 
A járműakkumulátorok töltésére csak az együtszállított töltőkészüléket használja. Tartsa be az útmutató tanácsait. 

 

A. Töltés az adón keresztül 
 

  
 

B. Töltés az USB-kábellel 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kapcsolja ki a modellt. 

2. Töltés az adón keresztül: 
Hajtsa fel a töltőkábel fiókjának a fedelét, vegye ki a töltőkábelt, és dugja 

be a modell töltőhüvelyébe. Kigyullad az adón lévő üzemmódkapcsoló 

(Mode) jelző-LED-je. A töltési idő kb. 40 perc. 

Ha befejeződött a töltés, a LED kialszik. 

3. Töltés USB-n keresztül: 
Dugja be a töltőkábelt számítógépe USB-portjába, kigyullad a töltőkábel 

jelzőfénye. Dugja be az USB-töltőkábel másik csatlakozóját a modell 

töltőhüvelyébe. Kialszik a töltőkábel jelzőfénye. A töltési idő kb. 40 perc. A 

töltőkábel jelzőfénye kigyullad, amikor az akkumulátor teljesen 

feltöltődött. 

 
 

 

A modell egy LiPo-akkumulátorral van 
ellátva. Vegye figyelembe az alábbi 
figyelmeztetéseket és biztonsági 
előírásokat: 
• Ne alkalmazza az akkumulátort hőforrás, például tűz vagy 

fűtőtest közelében.  Különben károk keletkezhetnek vagy fel is 
robbanhat az akkumulátor. 

• Ne üsse az akkumulátort kemény felülethez. 

• Ne merítse vízbe az akkumulátort, és tárolja hűvös, száraz 
helyen. 

• Csak az együttszállított töltőkészülék alkalmas a termék 
töltésére. 

• Ne szedje szét az akkukmulátorokat. 

• A töltés alatt ne hagyja a LiPo-akkumulátort felügyelet 

nélkül. 

Töltőkábe
l 

Töltőcsatla
kozó 
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Eltávolítás és szerviz 

A terméken, a csomagoláson vagy a használati 
útmutatón látható szimbólum jelentése: Az 
elektromos készülékek értékes anyagokból 
vannak, és élattartamuk lejártával nem szabad a 
háztartási hulladék közé eldobni. Legyen 
segítségünkre a környezetvédelem és a természeti 
erőforrások kímélése területén, és adja le ezt a 
készüléket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen. Ha 
kérdése van ezzel kapcsolatban, vegye fel a 
kapcsolatot a hulladékkezelésért felelős 
szervezettel  vagy szakkereskedőjével. 
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 A távirányító ismertetése   

 
 

sebességfokozat jelzőfénye

 sebességfokozat 

választója 

 

 

 

 

 

 

be-/kikapcsoló 

2,4 GHz-es antenna 
 

 
kormánykerék (vezérlés) ................................. 

 

sebességhatár 

kapcsolója 
 

 

 
finombeállítás 

(kormányzás) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

töltőkábel 

 

gáz-/fékkar 
 

be-/kikapcsoló 

 
 

Sebességfokozat kiválasztása: 
Éppen a kezdők számára előnyös, ha a modell kezdéskor nem azonnal fejti ki 

a teljes teljesítményét. Az adóval 5 fokozatban korlátozhatja a gázadást. 

Ehhez a sebességhatár kapcsolóját az „5 Mode“ állásba kell hoznia. Ekkor az 

alábbiak közül választhat: 

1. fokozat = 20 % 

2. fokozat = 40 % 

3. fokozat = 60 % 

4. fokozat = 80 % 

5. fokozat = 100 % 

Ha a kapcsoló az „ALL SCALE MODE“ állásban van, akkor a gázadás 100 %-ra 

van beállítva. A jelző-LED-ek a mindenkori fokozatot mutatják. 

A kormányzás finombeállítása: 
Ha a modell a vezérlő kormánykerék semleges állásában nem egyenesen 

előre halad, utánállíthatja az egyenes haladást az adón lévő finombeállító 

gombbal. Ha a jármű balra húz, addig forgassa jobbra a finombeállító 

gombot, amíg a jármű már egyenesen nem halad. Ha a jármű jobbra húz, 

addig forgassa balra a finombeállító gombot, amíg a jármű már egyenesen 

nem halad. 

A gázkar 
finombeá
llítása: 
Ha a modell a 

gázkar 

semleges 

állásában 

előre vagy 

hátra halad, 

utánállíthatja 

a nullapontot 

az adón 

hátoldalán 

lévő 

finombeállító 

gombbal. 

Addig 

forgassa 

jobbra vagy 

balra a 

finombeállító 

gombot, amíg 

a jármű a 

gázkar semleges 

állásában állva nem 

marad. 
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Finombeállítás (Gas) 

 

 

 

 

 

 

Elemtartó 



1
0 
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 A modell vezérlése   

• Állítsa úgy le a modellt, hogy a kerekei szabadon lebegjenek a levegőben. 

• Forgassa a kormánykereket jobbra és balra ütközésig. A kerekeknek 
követniük kell kormánykitéréseket. 

 

Links Rechts 

 

- hátra (gáz adás, előre menet). 

- előre (fékezés, hátra menet) 

közép 

    jobbra   
balra 

Fék /hátra 

haladás 
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Probléma Ok Megoldás 

A modell nem halad Vagy az adó vagy a vevő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be az adót és a vevőt. 

Az akkumulátoroknak helytelen a polaritása vagy a 
típusa. 

Ellenőrizze az akkumulátorok polaritását és a 
típusát. 

Az elemek/akkumulátorok gyengék vagy 

teljesen kimerültek. 

Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, 

vagy töltse fel az akkumulátorokat. 

A modell irányíthatatlan Az elemek/akkumulátorok gyengék vagy 

teljesen kimerültek. 

Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, 

vagy töltse fel az akkumulátorokat. 

Hiányzik az antenna, vagy rosszul van rögzítve Erősítse fel a vevőantennát, és/vagy húzza meg 

az adóantennát. 

A közelben egy másik modell működik azonos 

frekvencián. 

Vigye máshová a modellt, vagy váltson 

frekvenciát. 

A modell nem egyenesen halad Helytelen a kormányzás finombeállítása Állítson a finombeállításon a forgatógombbal. 

Meglazultak a kerékanyák Húzza meg a kerékanyákat. 

A modell nem áll meg Helytelen a gáz-/fékkar finombeállítása Állítson a finombeállításon 

A modell nem halad hátrafelé Helytelen a gáz-/fékkar finombeállítása Állítson a finombeállításon 

Helytelen kezelés. Irányítson helyesen. 

A modell túl lassan halad Az elemek/akkumulátorok gyengék. Cserélje ki az elemeket, ill. az akkumulátorokat, 

vagy töltse fel az akkumulátorokat. 

A motornak nincs teljesítménye Cserélje ki a motort. 

Meglazultak a hátsó kerékcsavarok Húzza meg a hátsó kerékcsavar-anyákat. 

Por/idegen test került a meghajtásba Kapcsolja ki a modellt, és tisztítsa meg a 

hajtóművet. 

Hibakeresés 
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