
1. Використовуйте батарейки 1,5 V типу «AAA» та 
встановлюйте їх з дотриманням полярності.

2. Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом 
дорослих.

3. Різні типи батарейок або нові батарейки та ті, що вже були 
в користуванні, не можна змішувати та використовувати 
одночасно.

4. Встановлюйте акумулятор правильно.
5. Виймайте акумулятор з іграшки, коли він розряджений.
6. Регулярно перевіряйте дроти, вилки, кожухи та інші деталі 

на наявність дефектів.

ТАНК НА ДИСТАНЦІЙНОМУ 
КЕРУВАННІ

Для зарядки підключіть USB-кабель до 
білого роз’єму на акумуляторі — засвітиться 
індикатор. Коли акумулятор повністю 
зарядиться, індикатор згасне.

Використовуйте 3 батарейки типу «AAA» 
(не входять до комплекту)

ЛЕГКЕ ЗБИРАННЯ
Самостійне збирання не тільки покращить 
зосередженість дітей та стимулюватиме допитливість, 
а й допоможе розкрити їхні здібності. 

Завантаження кульок
(примітка: кулька 9мм)

З ФУНКЦІЄЮ
ЗАХОПЛЕННЯ

Етапи увімкнення іграшки: спочатку увімкніть перемикач 
живлення механічного транспортного засобу, а потім — 
перемикач живлення пульта дистанційного керування. Індикатори 
транспортного засобу та дистанційного керування засвітяться, 
переставши блимати. 

Час заряджання акумулятора транспортного засобу — 90 хвилин, 
тривалість роботи — 30 хвилин. Напруга акумулятора — 3,7 V.

1. Довге натискання кнопки запуску: передусім, механічний транспортний засіб потрібно синхронізувати з пультом 
керування на відповідній частоті. Натискайте кнопку, доки на транспортному засобі не засвітиться світлодіодний 
індикатор, та відпустіть кнопку, щоб керувати цим засобом. Продовжуйте натискати кнопку, щоб повторити 
зазначені вище дії для переключення на інші моделі транспортних засобів.

2. Подвійне натискання на кнопку перемикання на загальний канал зв'язку: після подвійного натискання на кнопку 
індикатор живлення транспортного засобу відшукає необхідну частоту і засвітиться. Після цього користувач може 
керувати іграшкою.

3. Двічі натисніть кнопку каналу 1 для переключення з інших механічних транспортних засобів на механічний 
транспортний засіб 1, за умови відповідності частоти.

4. Двічі натисніть кнопку каналу 2 для переключення з інших механічних транспортних засобів на механічний 
транспортний засіб 2 за умови відповідності частоти.
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1. Зберігайте дрібні деталі належним чином.
2. Якщо радіоперешкоди впливають на керування іграшкою, 

будь ласка, перейдіть гратися в інше місце.
3. Якщо автомобіль уповільнюється або тьмяніє світло, 

необхідно зарядити або замінити акумулятори.
4. Не бавтеся з іграшкою біля вогню, опалювальних пристроїв 

та у вологому середовищі.
5. По завершенні гри вимикайте перемикач живлення та 

виймайте акумулятори.

УВАГА!

Іграшка містить дрібні деталі, які можуть призвести до 
удушення, тому не підходить дітям віком до 6 років. Іграшку 
слід використовувати лише у присутності дорослого. Не 
викидайте цю інструкцію, оскільки в ній міститься важлива 
інформація.

УВАГА!



Рух 
вперед/назад

Дрифт 
вліво/вправо

Дрифт убік 
під кутом 45° 

Натисніть ліву 
кнопку, щоб 
підняти гармату 
Натисніть праву 
кнопку, щоб 
опустити гармату

Натисніть ліву 
кнопку, щоб 
повернути 
гармату ліворуч. 
Натисніть праву 
кнопку, щоб 
повернути 
гармату праворуч

Натисніть для 
одиночного 
пострілу 
з гармати

Обертання 
на місц і 

Дрифт задніми 
колесами 
Спочатку рухайте 
правим 
маніпулятором, 
потім лівим

Дрифт передніми 
колесами 
Спочатку рухайте 
правим маніпулятором 
вниз, потім лівим — 
вправо


