ТАНК НА РАДІОКЕРУВАННІ SWIFTRECON ТМ ZIPP TOYS,
ЩО СТРІЛЯЄ ВОДЯНИМИ КУЛЯМИ
Дякуємо за придбання іграшкової продукції нашої компанії. Перед використанням
прочитайте інструкції, які допоможуть Вам краще розібратися
з особливостями її експлуатації.

Позначення
Динамік

Музика

Вперед/
назад

Поворот вліво/
поворот вправо
Маніпуляції зі
світловими ефектами

УВАГА
• Продукт з електронним керуванням. Іграшка підходить для дітей віком від 8 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.

Застереження щодо використання

1. Танк використовує 1 літієвий акумулятор 3,7 V; пульт дистанційного керування живиться від 2
батарейок 1,5 V типу «AA».
2. Виймайте і 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 заряджанням 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 танка 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 акумуляторної батареї
на корпусі танку та підключіть акумулятор до корпусу з дотриманням полярності.
11. Ремонт та обслуговування: Цей виріб містить пластикові, металеві та електронні компоненти. Його не
слід поміщати у воду, 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.

Інструкція з під’єднання пульта до танка (2.4G)
1. Після встановлення батарейок у пульт дистанційного керування індикатор на пульті починає блимати;
після встановлення акумуляторів у танк починається з’єднання з пультом керування. Якщо з'єднання
вдале, індикатор на пульті дистанційного керування згасне. Увага: Якщо з’єднання не відбулося,
повторіть ці кроки ще раз.
2. Кожен пульт керування може бути під’єднаний лише до одного танка. Якщо з’єднання вдале, танки не
заважають одне одному. Примітка: Неможливо одночасно підключити кілька танків.
3. Якщо пульт дистанційного керування протягом хвилини не знаходить надісланий танком 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 танк тієї самої моделі, необхідно
вийняти батарейки з пульта дистанційного керування та вимкнути перемикач живлення на танку
перед повторним з'єднанням.

Поради щодо експлуатації
• Переконайтесь, що перемикач живлення танка перебуває в положенні «ON». Якщо перемикач
живлення перебуває в положенні «OFF», танк вимкнений.
• Якщо акумулятор розряджений, керування «вліво/вправо» стає неможливим, рухи «вперед/назад»
також будуть уповільнені. Акумулятор потрібно вийняти та зарядити.
• Танк на дистанційному керуванні ефективно працює на відстані до 40 метрів від пульта.
У разі перевищення відстані танк може зупинитися або вийти з-під контролю.
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Керування танком за допомогою пульта дистанційного керування

1. Увімкніть перемикач дистанційного керування танком.
2. Натискайте на клавіші пульта дистанційного керування, щоб танк рухався вперед-назад, вліво-вправо.
3. Вимкніть перемикач танка після закінчення гри.
4. Коли гра закінчена, потрібно лише вимкнути перемикач танка. Пульт дистанційного керування
автоматично перейде в сплячий режим.
Дрифт убік —
вліво/вправо

Дрифт вліво на 45°/
вправо на 45°

1. Акумулятор 3,7 V потрібно зарядити, перш ніж використовувати.
2. Вставте штекер кабелю для зарядки акумуляторної батареї в роз'єм зарядного пристрою з
дотриманням полярності, а потім підключіть зарядний пристрій до розетки.
3. Час, необхідний для повного зарядження акумулятора, становить 3 години. На штекері зарядки 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 будь-який із цих
аксесуарів пошкоджений, не користуйтеся ним, доки не відремонтуєте або заміните на новий.

Дрифт вліво/вправо
передніми колесами

Дрифт вліво/вправо
задніми колесами

Пульт дистанційного керування
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку і встановіть
батарейки 1.5V типу «AA» з дотриманням полярності.
2. Закрийте кришку батарейного відсіку.

Поради для користувача

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 танка обертається, не торкайтесь його та не підносьте до нього руку, одяг чи волосся, щоб
уникнути травми.
5. Не скеровуйте танк на дистанційному керуванні на людей.
6. Не кидайте та не розбивайте танк на дистанційному керуванні.
7. Тримайте танк на дистанційному керуванні подалі від вогню та опалювальних приладів.
8. Танк має складну електронну схему та велику кількість компонентів. Будь ласка, не розбирайте та не
модифікуйте компоненти танка.
9. Коли танк на дистанційному керуванні покривається брудом та пилом після гри, його потрібно
обережно протерти вологою ганчіркою.
10. Не кладіть іграшку у воду, оскільки це пошкодить електронні компоненти.

Комплектація

Танк
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку під танком,
під’єднайте акумулятори.
2. Закрийте кришку батарейного відсіку.

Поради щодо зарядного пристрою

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

Завантаження водяних куль

1. Відкрийте кришку магазина. 2. Відведіть ручки важеля з обох боків магазина якомога далі назад.
3. Насипте відповідну кількість водяних куль у магазин та закрийте магазин.
Зверніть увагу: Максимальна місткість магазина становить приблизно 120-130 шт. Рекомендується за раз
заряджати 80-90 шт. Якщо зарядити занадто багато куль, пристрій може заклинити. Водяну кулю можна
легко відновити.

Створення водяних куль

Необхідно висипати 500 штук з пакетика, який входить до комплекту, в ємність або пляшку з-під мінеральної
води та налити туди близько 180 мл очищеної води. Після замочування протягом 4 годин і більше, гідрогелева
куля збільшиться в діаметрі до 6-7 мм (чим більша кількість води та довший час замочування, тим більший
діаметр кулі). Тепер її можна використовувати. Світло та тепло призведе до зменшення гідрогелевої кулі, але
якщо покласти її назад у воду, вона знову збільшиться. Рекомендується використовувати тільки гідрогелеві кулі,
які йдуть в комплекті, або аналогічні їм із діаметром щонайбільше 7 мм.

Несправність

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Можлива причина

Пульт дистанційного
керування x1

Викрутка x1

Усунення

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

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

Проблема з
дистанційним
керуванням
танком

1. Батарейки чи акумуляторні батарейки
у пульті дистанційного керування
розряджені.
2. Поблизу є джерело перешкод.

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

Захист у разі
виникнення
нештатних
ситуацій

Коли роботі танка перешкоджають
зовнішні сили, через що він не може
повноцінно функціонувати, або сталося
коротке замикання.

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

Танк не рухається

Танк x1

Акумулятор x1

УВАГА!

Кабель USB x1

Інструкція x1

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.

