
МАШИНКА НА РАДІОКЕРУВАННІ
RACING SPORT DRIFT CAR TM ZIPP TOYS
ЗІ ЗВУКОВИМИ ТА СВІТЛОВИМИ ЕФЕКТАМИ  

Дякуємо за придбання іграшкової продукції нашої компанії. Перед використанням,
будь ласка, прочитайте інструкції, які допоможуть Вам краще розібратися з особливостями
її експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• Продукт з електронним керуванням. Іграшка підходить для дітей віком від 6 років. Діти можуть 
починати гру після того, як дорослий виконає збірку та зарядить акумулятор.
• Будь ласка, використовуйте цей продукт під наглядом дорослого. Не розбирайте та не 
модифікуйте цю іграшку самостійно. Будь-яка модифікація може призвести до некоректної 
роботи продукту.

УВАГА

1. Акумулятор 3,7 V потрібно зарядити, перш ніж використовувати.
2. Вставте штекер кабелю для заряджання акумуляторної батареї в роз'єм зарядного пристрою 
з дотриманням полярності, а потім підключіть зарядний пристрій до розетки.
3. Час, необхідний для повного заряду акумулятора, становить 3 години. На штекері зарядного 
пристрою є спеціальний індикатор. Під час заряджання індикатор завжди світиться червоним. 
Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор вимикається. Не перезаряджайте акумулятор 
надмірно, це не збільшить потужність акумулятора.
4. Регулярно перевіряйте іграшки та акумулятори, дроти та штепсельні вилки. Якщо будь-який
із цих аксесуарів пошкоджений, не користуйтеся ним, доки не відремонтуєте або заміните на 
новий.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Під час гри в приміщенні, будьте обережними, щоб не пошкодити меблі або скло.
2. Будь ласка, грайте у безпечному місці на свіжому повітрі. Не грайте на дорозі та у натовпі, 
щоб уникнути небезпеки.
3. Якщо під час гри надворі ви почуєте грім, негайно припиніть грати.
4. Коли колесо машинки обертається, не торкайтесь його та не підносьте до нього руку, одяг чи 
волосся, щоб уникнути травми.
5. Не скеровуйте машинку на дистанційному керуванні на людей.
6. Не кидайте та не розбивайте машинку на дистанційному керуванні.
7. Тримайте машинку на дистанційному керуванні подалі від вогню та опалювальних приладів.
8. Машинка має складну електронну схему та велику кількість компонентів. Будь ласка, не 
розбирайте та не модифікуйте компоненти машинки.
9. Коли машинка на дистанційному керуванні покривається брудом та пилом після гри, її 
потрібно обережно протерти вологою ганчіркою.
10. Не кладіть іграшку у воду, оскільки це пошкодить електронні компоненти.

ПОРАДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Зарядний пристрій потрібно перевіряти на наявність пошкодження дротів та інших компонентів. 
Якщо якийсь елемент пошкоджений, його необхідно відремонтувати перед використанням.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

1. Не наближуйте до джерела вогню, уникайте прямих сонячних променів, високої температури 
та вологості, не залишайте акумулятор у машинці протягом тривалого часу, щоб уникнути 
короткого замикання та пожежі.
2. Виймайте акумулятори з машинки та батарейки з пульта дистанційного керування, якщо не 
користуєтесь іграшкою. Зберігайте машинку та пульт у коробці, щоб уникнути пошкодження чи 
деформації під час транспортування чи зберігання.
3. Машинку на дистанційному керуванні можна витирати вологою ганчіркою для очищення, а 
потім висушувати чистою м'якою тканиною.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Іграшка містить дрібні деталі, які можуть призвести до удушення, тому
не підходить дітям віком до 3-х років. Іграшку слід використовувати лише
у присутності дорослого. Не викидайте цю інструкцію, оскільки в ній міститься 
важлива інформація.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку та встановіть
батарейки 1.5V типу "AA" з дотриманням полярності.
2. Закрийте кришку батарейного відсіку.

МАШИНКА
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку під машинкою,
під’єднайте акумулятор та встановіть його на відповідне місце.
2. Закрийте кришку батарейного відсіку та поверніть важіль
замикання кришки акумуляторного відсіку.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

КЕРУВАННЯ МАШИНКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДУКЦІЙНОГО ПУЛЬТА 

1. Після встановлення батарейок в пульт дистанційного керування індикатор на пульті починає 
блимати; після встановлення акумуляторів у машинку та її вмикання починається з’єднання з 
пультом керування. Якщо з'єднання вдале, індикатор на пульті дистанційного керування згасне. 
Увага: Якщо з'єднання не вдалося, повторіть ці кроки ще раз.
2. Кожен пульт керування може бути під’єднаний лише до однієї машинки. Якщо з'єднання 
вдале, автомобілі не заважають один одному. Примітка: Неможливо одночасно підключити 
кілька машинок.
3. Якщо пульт дистанційного керування протягом хвилини не знаходить надісланий автомобілем 
сигнал 2,4G, він автоматично переходить у сплячий режим (індикатор вимкнено). Натисніть 
будь-яку клавішу, щоб вийти зі сплячого режиму. 
4. Якщо потрібно під'єднати інший пульт дистанційного керування або автомобіль тієї самої 
моделі, необхідно вийняти батарейки з пульта дистанційного керування та вимкнути перемикач 
живлення на автомобілі перед повторним з'єднанням.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІД’ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ДО МАШИНКИ (2.4G)

• Переконайтесь, що перемикач живлення машинки перебуває в положенні "ON". Якщо 
перемикач живлення перебуває в положенні "OFF", машинка вимкнена.
• Якщо акумулятор розряджений, керування "вліво/вправо" стає неможливим, рухи 
"вперед/назад" також будуть уповільнені. Акумулятор потрібно вийняти та зарядити. 
• Автомобіль на дистанційному керуванні ефективно працює на відстані до 40 метрів від пульта. 
Після перевищення відстані автомобіль може зупинитися або вийти з-під контролю.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Іграшкова машинка використовує 1 літієвий акумулятор 3,7 V; пульт дистанційного керування 
живиться від 2 батарейок 1,5V типу «AA».
2. Виймайте та встановлюйте акумулятори правильно, з дотриманням полярності та 
урахуванням напруги.
3. Одноразові батарейки не можуть бути перезаряджені.
4. Акумуляторну батарею варто заряджати під наглядом дорослих.
5. Перед зарядкою акумуляторну батарею слід вийняти з іграшки.
6. Різні типи батарейок або нові батарейки та ті, що вже були в користуванні, не можна 
змішувати та використовувати одночасно. 
7. Для живлення автомобіля використовуйте акумулятори від виробника, які входять до 
комплекту, для заряджання акумуляторів використовуйте кабель USB, який входить до 
комплекту.
8. Розряджений акумулятор слід вийняти з іграшки; якщо ви не використовуєте іграшку 
тривалий час, вийміть з неї акумулятор.
9. Не допускається коротке замикання контактів.
10. За допомогою викрутки відкрутіть гвинти на кришці батарейного відсіку пульта 
дистанційного керування, встановіть батарейки з дотриманням полярності; відкрийте кришку 
відсіку для акумуляторної батареї на корпусі машинки, натиснувши кнопку, та підключіть 
акумулятор за допомогою його кабелю до кабелю у корпусі машинки з дотриманням полярності.
11. Ремонт та обслуговування: Цей виріб містить пластикові, металеві та електронні компоненти. 
Його не слід поміщати у воду та тривалий час використовувати чи зберігати у вологому 
середовищі. Регулярно перевіряйте дроти, вилки, кожухи та інші деталі на наявність дефектів. 
Припиніть користуватися ними, якщо буде виявлено їх несправність.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Увімкніть перемикач дистанційного керування машинкою.
2. Керуйте клавішами пульта дистанційного керування, щоб машинка рухалася вперед або 
назад, вліво або вправо.
3. Вимкніть перемикач машинки після закінчення гри.
4. Коли гра закінчена, потрібно лише вимкнути перемикач машинки. Пульт дистанційного 
керування автоматично перейде у сплячий режим.

КЕРУВАННЯ МАШИНКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Динамік
Програмування
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підсвічування
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Ліворуч
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Індикатор
живлення

ПОЗНАЧЕННЯ

Датчик
на палець

Перемикач

Світловий
індикатор

Порт зарядки USB
Фіксувальний ремінець

ІНДУКЦІЙНИЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Індикатор зарядки
(індикатор завжди світиться

під час заряджання, коли заряд повний,
світяться усі позначки)

Дрифт ліворуч/
праворуч у бік

Дрифт ліворуч/праворуч
по діагоналі під 45°

Дрифт ліворуч/праворуч
передніми колесами

Дрифт ліворуч/праворуч
задніми колесами

1: ЗАВАНТАЖЕННЯ
Після натискання й утримання кнопки 
живлення протягом 2 секунд три 
світлодіоди одночасно швидко
блимнуть три рази.

2: ПІСЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
1. Коли немає з'єднання та скинуті налаштування, перший і третій індикатори зліва повільно
блимають, а другий світиться постійно.
2. Перший індикатор зліва після вмикання та скидання налаштувань завжди світиться.
За умовчанням стоїть перший режим.
3. Після натискання кнопки на пальці, засвітиться другий індикатор і буде увімкнено другий
режим. Щоб перейти до першого режиму, натисніть кнопку на пальці ще раз. І так по колу.
4. За подвійного натискання кнопки на пальці вмикається третій режим і світиться третій білий індикатор.
5. Після натискання кнопки живлення операція призупиниться, а крайній лівий червоний індикатор швидко заблимає; 
щоб відновити операцію, знову натисніть кнопку живлення.
6. Натисніть та утримуйте кнопку на пальці, щоб увійти до  автоматичного демо-режиму, відпустіть кнопку, щоб 
вимкнути демо-режим;
7. Світлодіод у крайній правій частині завжди горить під час заряджання та згасає, коли пристрій повністю заряджений.

Пульт вперед — рух машинки вперед 
Пульт назад — рух машинки назад 
Пульт ліворуч — рух машинки ліворуч 
Пульт вправо — рух машинки праворуч

Пульт вперед ліворуч —  рух машинки
по діагоналі вперед ліворуч
Пульт вперед праворуч — рух машинки
по діагоналі вперед праворуч
Пульт назад праворуч — рух машинки
по діагоналі назад праворуч  
Пульт назад ліворуч — рух машинки
по діагоналі назад ліворуч

Рух пульта вгору і вниз –
керування підсвіченням

РЕЖИМ 1: БЕЗ НАТИСКАННЯ НА КНОПКУ НА ПАЛЬЦІ (РОБОЧИЙ РЕЖИМ)

Пульт ліворуч – машинка повертає
ліворуч (звук «-»)

Пульт праворуч – машинка повертає
праворуч (звук «+»)

Рух пульта вгору і вниз –
керування підсвіченням

РЕЖИМ 2: НАТИСНІТЬ ТА УТРИМУЙТЕ КНОПКУ НА ПАЛЬЦІ

РЕЖИМ 3: ПОДВІЙНЕ НАТИСКАННЯ ТА УТРИМАННЯ КНОПКИ НА ПАЛЬЦІ

Пульт вперед – рух машинки вперед 
Пульт назад – рух машинки назад

Пульт вперед і ліворуч –
рух машинки вперед ліворуч під кутом 45°

Пульт назад і праворуч –
рух машинки назад праворуч під кутом 45°

Пульт назад і ліворуч –
рух машинки назад ліворуч під кутом 45°

Пульт вперед і праворуч –
рух машинки вперед праворуч під кутом 45°

Пульт вперед –
Перемикання MP3 музики 

Пульт назад –
Перемикання MP3 музики

Пульт ліворуч –
зменшення гучності звуку 

Пульт праворуч –
збільшення гучності звуку

ПІД’ЄДНАННЯ

УВАГА!

1. Не під'єднано пульт дистанційного керування 
або не увімкнено перемикач живлення 
машинки.
2. У пульті дистанційного керування або
в машинці неправильно встановлено батарейки 
чи акумулятор.
3. Акумулятор розряджений.

1. Увімкніть перемикач живлення машинки
та під'єднайте пульт дистанційного керування.
2. Правильно встановіть батарейки у пульт 
дистанційного керування чи акумулятор
в машинку.
3. Зарядіть акумулятор.

1. Замініть батарейки в пульті дистанційного 
керування або зарядіть акумулятор.
2. Перейдіть до іншого місця для гри.

1. Відкрийте кришку акумуляторного/ 
батарейного відсіку та вийміть 
акумулятор/батарейки.

1. Батарейки у пульті дистанційного керування 
чи акумулятор у машинці розряджені.
2. Поблизу є джерело перешкод.

1. Коли роботі машинки перешкоджають 
зовнішні сили, через що вона не може 
повноцінно функціонувати, або сталося 
коротке замикання.

     НЕСПРАВНІСТЬ
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

МАШИНКА
НЕ РУХАЄТЬСЯ

МАШИНКА
НЕ КЕРУЄТЬСЯ
ДИСТАЦІЙНО

ЗАХИСТ У РАЗІ
ВИНИКНЕННЯ
НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

УСУНЕННЯМОЖЛИВА ПРИЧИНА

КОМПЛЕКТАЦІЯ (З ОДНИМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ)

Машинка – 1 шт. Пульт дистанційного
керування – 1 шт.

Викрутка –
1 шт.

Акумуляторна
літієва батарея – 1 шт.

Кабель USB –
1 шт.

Інструкція –
1 шт.

MANUAL

Машинка – 1 шт. Пульт дистанційного
керування – 1 шт.

Індукційний пульт
дистанційного керування

на руку – 1 шт.

Викрутка –
1 шт.

Акумуляторна
літієва

батарея – 1 шт.
Кабель USB для

індукційного пульта – 1 шт.

Кабель USB – 1 шт.

Інструкція –
1 шт.

MANUAL

КОМПЛЕКТАЦІЯ (З ДВОМА ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ)

Поворот ліворуч вперед Поворот праворуч вперед Вперед ліворуч під кутом 45° Вперед праворуч під кутом 45°

Ліворуч по горизонталі Праворуч по горизонталі Назад ліворуч під кутом 45° Назад праворуч під кутом 45°

Поворот ліворуч назад Поворот праворуч назад Автоматичний режим


