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Fontos jellemzők 
RC távirányítós autó kétcsatornás távirányítóval 
Eredetit leképező jármű 
Hosszabb játékélmény töltési idő nélkül az elemes működésnek köszönhetően 
Masszív szerkezet 
 



Biztonsági tudnivalók: 
 
- A használati útmutatót az első használata előtt olvassa végig, és ismerje meg a tartalmát.  
- A használati útmutatót és a csomagolást őrizze meg, mert fontos tudnivalókat 
tartalmaznak. 
 
- A felhasználó ezt a modellt csak a használati útmutatóban szereplő utasítások szerint 
reptetheti. 
- A modell 8 év felettiek számára alkalmas. 
A működtetésnél szülői felügyeletre van szükség. 
Figyelem! Nem alkalmas 36 hónapon aluli gyerekek számára. Kis alkatrészek Fulladásveszély! 
- Ez a modell beltéri és száraz időben szabadtéri  használatra alkalmas. 
- Használatnál tartsa távol a modelltől a kezét, arcát és laza ruházatát. 
Ha nem használja, kapcsolja ki a távirányítót és a modellt. 
- Vegye ki a távirányítóból és a modellből az elemeket, ha azok nincsenek használatban. 
A modellt mindig szemmel kell tartani, hogy ne veszítse el a kontrollt a modell felett. A 
figyelmetlen és gondatlan használat jelentős károkat okozhat. 
 A modellt ne használja személyek, állatok, utak, vizek vagy elektromos vezetékek közelében. 
Ez a modell nem alkalmas  korlátozott testi vagy szellemi képességű személyek általi 
használatra. Javasoljuk, ogy a távirányítású modellek kezelését nem ismerő személyek egy 
tapasztalt személy segítségével helyezzék üzembe a modellt. 
Ne működtesse a modellt kábítószerek vagy alkohol hatása alatt. 
 

Ezt a modellt nem szabad közúti közlekedésben használni. 
Általában arra kell vigyázni, hogy a modell még üzemzavarok és hiba esetén se sebesíthessen 
meg senkit. 
A modellt csak eredeti Revell Control cserealkatrészekkel szabad javítani vagy módosítani. 
Egyébként a modell megsérülhet vagy egyéb veszély keletkezhet. 
A kockázatok elkerülése érdekében a modellt mindig olyan helyzetben vezérelje, amelyből, 
ha szükség van rá, gyorsan kikerülhet. 
 

Biztonsági tudnivalók  a távirányítóhoz: 
A feltölthető akkukat a töltés előtt ki kell venni a távirányítóból és a modellből. 
Tilos tölteni a nem tölthető elemeket! 
A feltölthető akkumulátorok csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők. 
Nem szabad együtt használni különböző típusú elemeket, ill. régi és új elemet. 
Csak az ajánlott elemeket, vagy azonos minőségű és típusú elemeket használjon. 
A távirányítóba használjon friss alkáli-mangán elemeket. 
Az egyszer használható elemek ehhez a távirányítóhoz és más, a háztartásban használt 
elektromos készülékhez, környezetbarát módon helyettesíthetők újra feltölthető akkukkal.  
Az elemeket helyes polaritással (+ és - pólusok betartásával) kell berakni. 
A lemerült elemeket ki kell venni a távirányítóból. 
Az elemek csatlakozóit nem szabad rövidre zárni. 
A távirányítóból az elemeket ki  kell venni, ha hosszabb ideig nem használjuk. 
 
Karbantartás és ápolás: 
A modellt törölje le egy tiszta, nedves kendővel.  



A modellt és az elemeket óvni kell a közvetlen napsugárzástól és/vagy a közvetlen 
hőbehatástól .  
A modellt és a távirányítót nem szabad bevizezni, mivel tönkremehet az elektronikájuk. 
Műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva! 
 

Szükséges elemek a távirányítóhoz: 
Tápellátás:  
Elem: DC 3 V; 2 db 1,5 V-os ceruzaelem (nem szállítjuk vele) 
 

Szükséges elemek a járműhöz: 
 
Tápáramellátás: 
Elem: 
DC 4,5 V,— 3 db 1,5 V-os ceruzaelem (nem szállítjuk vele) 
 

 

1 JÁRMŰ 
 
1A Meghajtott tengely 
1B Első- és hátsó fényszórók 
1C Egyenes haladás trimmelő 
1F BE-/KI kapcsoló 
1E Biztonsági csavar az elemtartóhoz 
1F Biztosítókar 
1G Elemtartó 
 
2 TÁVIRÁNYÍTÓ 
 
2A Kormányzókar 
2B Gázkar 
2C Antenna 

2D Elemtartó 

2E Biztonsági csavar az elemtartóhoz 
 
3 ELEMEK BEHELYEZÉSE 
 
távirányító 
3A Fedél felcsavarozása és levétele 
3B  Rakjon be 2 db AA méretű ceruzaelemet figyelve az elemakna polaritásjelöléseire. 
3C Zárja le az elemtartó fedelét és csavarozza le. 
 
Modell 
3D Fedél felcsavarozása és levétele 
3E 3 db ceruzaelemet helyezzen be ügyelve, az elemtartó rekeszben megadott polaritásokra. 
3F Zárja le az elemtartó fedelét és csavarozza le. 
 

 

4 ELŐKÉSZÍTÉS INDÍTÁSRA 



Dugja be az antennát a távirányító antenna hüvelyébe és óvatosan tekerje be (4A). A jármű 
távirányítója a vezérlőkar mozgatásakor automatikusan bekapcsol. A modell 
bekapcsolásához az autó alján lévő kapcsolót (1D) állítsa ON (4B) állásba. Használat után az 
ON/OFF kapcsolót (1D) OFF állásba kell kapcsolni.. Különben felügyelet nélkül egy utasítás 
kiadása történhet meg, amitől a jármű magától elindulhat és az jelentős sérülésekhez 
vezethet. 
 

5 A VEZÉRLÉS TRIMMELÉSE 
A jármű kifogástalan repülési viselkedésének előfeltétele a helyes finombeállítás 
(trimmelés). A finomhangolás egyszerű, de némi türelemre és érzékre van  hozzá szükség. 
Pontosan tartsa be a következőket: 
Ha a jármű kormányzás nélkül menet közben balra vagy jobbra húz, korrigálja az egyenes 
haladás trimmelővel (1C) a sávbeállítást úgy, hogy az ellentétes irányba tekeri. A sávbeállítás 
a jármű alján található (lásd 5.). 
 
6 JÁRMŰ VEZÉRLÉS 
 
6A Az előre haladáshoz a távirányító bal oldalán lévő gázkart (2B) tolja előre. 
6B Hátramenethez tolja hátrafelé a gázkart (2B). 
6C Balra kanyarodáshoz a távirányító jobb oldalán lévő kormányzó kart (2A) tolja bala. 
6C Jobbra kanyarodáshoz a távirányító jobb oldalán lévő kormányzó kart (2A) tolja jobbra. 
 
TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSHEZ 
 
ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI ÖTLETEK: 
- Tartsa mindig szemmel a járművet és ne a távirányítót nézze! 
- Az első kísérleteknél hajlamosak vagyunk arra, hogy a szabályozót túl erősen nyomkodjuk. 
Ügyeljen arra, hogy elegendő hely álljon a rendelkezésére. 

 

Ütközést követően mindig azonnal engedje el az előre- és hátrafelé menetet vezérlő kart, 
hogy elkerülje az elektronika meghibásodását. 
 
MEGFELELŐ KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZET: 
 
Az a hely, ahol a járművet működteti, a következő kritériumoknak kell hogy megfeleljen: 
1. Olyan helynek kell lennie, ahol lehetőleg sok szabad terület van, zavaró akadályok nélkül. 
2. Induláskor feltétlen győződjön meg arról, hogy nincsenek a közvetlen közelben emberek 
és állatok. 
3. A járművet mindig szemmel kell tartani, nehogy a kezelőjével, vagy más személyekkel vagy 
állatokkal szembe haladjon, és azokon sérülést okozzon. 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Problémáa: A jármű nem mozog. 
Ok: Az elemek gyengék vagy kimerültek. Az elemek rosszul vannak betéve.  
Megoldás: Vegye figyelembe a modellben jelölt polaritásokat. Cserélje ki az elemeket újakra. 



 

Probléma: A távirányító nem működik. 
Ok: A elemek rosszul lettek behelyezve. Az elemek nem rendelkeznek már elég energiával. 
Megoldás: Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak betéve. Cserélje ki az elemeket 
újakra. 
 

Probléma: A jármű nem kezelhető a távirányítóval. 
Ok: Az elemek ki vannak merülve. 
A kapcsolat a távirányító és a jármű között megszakadt. 
Megoldás: Helyezzen be új elemeket. 
 

Ha a modell 10 méternél távolabbra kerül, menjen közelebb a modellhez. 
 

 

 

Rendelet az elektromos hulladékokról.  
Eltávolításhoz vegye ki az összes elemet ill. akkut. 
A vezetékeket mindig egyesével vágja el.  
Eltávolításkor az elemkapacitást le kell meríteni ill. az akkukat ki kell sütni. 
A szabadon álló pólusokat a rövidzárlat elkerülésére ragasztószalaggal le kell fedni! Az össes 
elemet ill. akkut és elektromos készüléket az erre kialakított gyűjtőállomásokon kell leadni. A 
többi rész mehet a háztartási hulladék közé. 
 

Figyelem! A hőfejlődés és a forgó alkatrészek általi veszélyeztetés! Felnőttek  
felügyeletére szükség van. 
 

 


