
(Інструкція 
з експлуатації)

Іграшка не призначена для дітей віком до 6 років. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням.
Машинка на радіокеруванні LIGHT DRIFTER з повітряною турбіною ТМ ZIPP Toys

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА. ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА ТА БАТАРЕЙОК.

МАШИНКА: ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

Кришка 
акумулятора

Відсік для 
акумулятора

Перемикач 
живлення

Поворот ліворуч 
(переднє колесо)

1. Зарядка через USB-кабель. 
Підключіть USB-кабель до USB роз’єму 
комп’ютера або зарядного пристрою 
мобільного телефона, як показано на 
малюнку. Після цього засвітиться 
червоний індикатор USB. Потім 
підключіть USB-кабель до 
акумуляторної батареї, як показано на 
малюнку, після чого зелений індикатор 
почне повільно блимати. Це свідчить про те, що 
відбувається заряджання. Приблизно через 150 хвилин 
зелений індикатор припинить блимати, сповіщаючи про 
завершення зарядки. (Примітка. Зарядний пристрій для 
мобільного телефону не входить до комплекту).

Гудок/Розпиленн
я води (вихлоп)

Демо-режим/ 
Без звуку

Вперед  

Програмування

Антена

Назад
Дрифт ліворуч

Дрифт праворуч

Поворот ліворуч 
(заднє колесо)

Поворот праворуч 
(заднє колесо)

Поворот праворуч 
(переднє колесо) 

Обертання 
ліворуч

Обертання 
праворуч

Індикатор

2. За допомогою викрутки відкрутіть гвинт на 
кришці відсіку для акумулятора проти 
годинникової стрілки. Відкрийте кришку відсіку для 
акумулятора, встановіть акумулятор у гніздо, 
закрийте кришку відсіку для акумулятора та 
закрутіть гвинти. (Як зображено на малюнку).

3. Встановлення батарейок у пульт дистанційного керування 
(як зображено на малюнку):
(1) Зніміть кришку батарейного відсіку;
(2) Встановіть дві лужні батареї 1,5V типу «AA» з дотриманням 

полярності;
(3) Закрийте кришку.

Увімкнення живлення: Поверніть перемикач живлення машинки у положення «ON».
З'єднання з пультом дистанційного керування: Увімкніть перемикач живлення машинки. Індикатор почне блимати. 
Пульт дистанційного керування автоматично з'єднується з машинкою. Коли машинка тричі засигналить, а індикатор 
перестане блимати, з'єднання завершено.
Межі керування: Дистанція керування машинкою становить близько 50 метрів. Будь ласка, уникайте перевищення цієї 
дистанції, інакше машинка вийде з-під контролю.
Тривалість роботи: Якщо машинка на дистанційному керуванні повністю заряджена, вона може працювати близько 
20 хвилин.

МЕТОДИ КЕРУВАННЯ

1. Вперед: Натисніть лівий важіль вперед
для руху машинки вперед.

2. Назад: Натисніть лівий важіль назад
для руху машинки назад. 

3. Дрифт ліворуч: Натисніть лівий важіль вліво 
для руху машинки ліворуч.

4. Дрифт праворуч: Натисніть лівий важіль вправо 
для руху машинки праворуч.

5. Дрифт ліворуч на 45°: Натисніть лівий важіль під 
кутом 45° вперед-ліворуч, щоб машинка їхала вперед і 
ліворуч під кутом 45°.

6. Дрифт праворуч на 45°: Натисніть лівий важіль під 
кутом 45° вперед-праворуч, щоб машинка їхала вперед 
і праворуч під кутом 45°.

7. Дрифт назад-ліворуч: Натисніть лівий важіль під 
кутом 45° назад-ліворуч, щоб машинка їхала назад і 
ліворуч під кутом 45°.

8. Дрифт назад-праворуч: Натисніть лівий важіль під 
кутом 45° назад-праворуч, щоб машинка їхала назад 
і праворуч під кутом 45°.



Увага:

9. Обертання ліворуч: Натисніть правий важіль вліво, 
щоб машинка оберталася на 360° ліворуч.

10. Обертання праворуч: Натисніть правий важіль 
вправо, щоб машинка оберталася на 360° праворуч.

11. Поворот ліворуч (передні колеса): Натисніть кнопку 
«Поворот ліворуч (переднє колесо)», щоб передні 
колеса машинки повернули ліворуч.

12. Поворот праворуч (передні колеса): Натисніть 
кнопку «Поворот праворуч (переднє колесо)», щоб 
передні колеса машинки повернули праворуч.

Як зображено на малюнку, зніміть клапан 
у верхній частині автомобіля і налийте воду 
в отвір, закрийте клапан. 
(Не наливайте забагато води, 
інакше вона переллється)

• Не кладіть руки в колеса або гусениці, щоб уникнути травм. 
Не торкайтесь коліс чи гусениць, тримаючи машину, щоб уникнути травм 
через  неправильне використання;

• Для машинки слід використовувати акумуляторні батарейки, а для пульта 
дистанційного керування – дві батарейки 1,5V типу «AA»;

• Будь ласка, дотримуйтесь полярності під час встановлення або заміни 
батарейок;

• Не заряджайте батарейки, що не перезаряджаються;
• Акумуляторну батарею варто заряджати під наглядом дорослих;
• Виймайте акумулятори з іграшки перед заряджанням;
• Різні типи батарейок або нові та використані батарейки не можна змішувати;
• Розряджений акумулятор слід вийняти з іграшки;
• Не допускається коротке замикання контактів;
• Зверніть увагу – через високу потужність і інерційність, не бажано виконувати 

екстрене гальмування, коли автомобіль рухається на великій швидкості; 
• Зниження швидкості свідчить про низький заряд акумулятора. 

Будь ласка, зарядіть акумулятор;
• Якщо батарейки пульта дистанційного керування розряджені і індикатор 

живлення швидко блимає або вимикається, замініть батарейки.
• Перед зарядженням переконайтесь, що зарядка та кабелі/дроти підключені 

належним чином;
• Якщо Ви не використовуєте іграшку тривалий час, виймайте з неї акумулятор, 

а з пульта — батарейки;
• Іграшку необхідно розпаковувати під наглядом дорослого;
• Зберігайте цю інформацію для довідки.

13. Поворот ліворуч (задні колеса): Натисніть кнопку 
«Поворот ліворуч (заднє колесо)», щоб задні колеса 
машинки повернули ліворуч.

15. Програмування: Натискайте на кнопку «Програмування» протягом 3 секунд, щоб додати команди «вперед, назад, 
дрифт ліворуч, дрифт праворуч, поворот ліворуч (передні колеса), поворот праворуч (передні колеса), поворот 
ліворуч (задні колеса), поворот праворуч (задні колеса)». Максимальна кількість команд — 32. Після додавання 
команд натисніть кнопку «Програмування» і машинка на дистанційному керуванні запам'ятає запрограмовані дії. 
(Якщо додано менше 32 команд і натиснута кнопка «Програмування», то машинка буде виконувати тільки ті команди, 
які було додано.
16. Демо-режим/Без звуку: Після натискання на кнопку «Демо-режим/Без звуку» машинка почне автоматично 
відтворювати команди. Знову натисніть на кнопку, щоб перейти до наступного набору дій. Загалом машинка на 
дистанційному керуванні має три демонстраційні набори дій та відтворення пісень. Натискайте на кнопку 
«Демо-режим/Без звуку» на пульті 
дистанційного керування протягом 
трьох секунд, щоб переключити 
автомобіль дистанційного керування 
в беззвучний режим.
17. Гудок/ розпилення: Якщо 
натиснути на кнопку «Гудок/ 
розпилення води», автомобіль  
загуде і розпилить воду. (Модель 
Z108 має лише гудок, а в моделі Z109 
є опція розпилення води.)

14. Поворот праворуч (задні колеса): Натисніть кнопку 
«Поворот праворуч (заднє колесо)», щоб задні колеса 
машинки повернули праворуч.

Поворот ліворуч 
(переднє колесо)

Поворот ліворуч (задні колеса) Поворот праворуч (задні колеса)

Поворот праворуч 
(переднє колесо)

НАПОВНІТЬ АВТОМОБІЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ВОДОЮ (ЛИШЕ ДЛЯ Z109)



(Не призначено для дітей віком до 8 років)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

ЗАРЯДКА ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ USB

Пульт-браслет дистанційного керування підходить тільки до 
наших автомобілів. Малюнки в посібнику схематичні, 
фактичний продукт може відрізнятися.

Вимикайте живлення пульта, 
коли не використовуєте його.

1. Вперед
Як зображено на 
малюнку, нахиліть 
пульт вперед,  щоб 
автомобіль рухався 
вперед.

2. Назад
Як зображено на 
малюнку, нахиліть 
пульт назад,  щоб 
автомобіль рухався 
назад.

Вперед

Назад

Інструкція з використання
Пульта-браслета дистанційного керування

• Акумулятор: Цей виріб живиться від акумуляторних батарейок 150mAh 3.7В.
• Встановлюйте і виймайте батарейки правильно.
• Не заряджайте батарейки, що не перезаряджаються.
• Різні типи батарейок, нові і використані батарейки не слід змішувати. 
• Встановлюйте батарейки з дотриманням полярності.
• Виймайте з пульта-браслета розряджені батарейки.
• Коротке замикання контактів неприпустиме.
• Акумулятор повинен заряджатися тільки під наглядом дорослого.

УВАГА: Дрібні деталі можуть спричинити удушення.
Не призначено для дітей віком до 3-х років.
Зберігайте цю інформацію для довідки.

Увімкнення: Поверніть перемикач живлення автомобіля у положення «ON», потім 
увімкніть живлення пульта-браслета дистанційного керування, натиснувши на кнопку 
живлення, після чого засвітяться індикатори відповідності частоти і почнеться з’єднання. 
Якщо вони заблимають по черзі — пульт і машина перебувають на одній частоті. Якщо вони 
засвітяться усі разом, частота не збіглася, з’єднання невдале. Будь ласка, вимкніть 
живлення автомобіля та пульта-браслета дистанційного керування, а потім увімкніть знову 
для повторного з'єднання.
Дистанція керування: щонайбільше 15 м.
Тривалість роботи: 30 хвилин при повністю зарядженому акумуляторі.

Підключіть кабель USB до USB роз’єму 
комп’ютера, а другий кінець — у 
роз’єм пульта-браслета дистанційного 
керування, після чого загориться 
індикатор зарядки пульта-браслета 
дистанційного керування. Приблизно 
через 240 хвилин, коли пульт-браслет 
дистанційного керування буде 
повністю заряджений, індикатор 
зарядки вимкнеться, вказуючи на те, 
що зарядка завершена. Через 5 
хвилин пульт можна використовувати.

Кнопка 
живлення

Кнопка 
живлення

Індикатори зарядки/ 
стану з’єднання

Кнопка перемикання 
режимів



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Натисніть на кнопку «Перемикання режимів», 
щоб змінити режим «Дрифт вліво/вправо» 
на режим «Обертання вліво/вправо».

Іграшка містить дрібні деталі, які можуть спричинити 
небезпеку удушення, тому не підходить дітям віком до 3-х 
років. Використання іграшки має відбуватись у присутності 
дорослого. Не викидайте цю інструкцію, оскільки в ній 
міститься важлива інформація.

3. Дрифт ліворуч
Як зображено на 
малюнку, рухайте 
пульт вліво, щоб  
виконати дрифт 
автомобіля ліворуч.

7. Гудок/розпилення 
води (тільки для моделі 
Z109)
Рухайте пульт-браслет 
дистанційного керування 
вниз, після чого 
автомобіль  загуде і 
розпилить воду.

4. Дрифт праворуч
Як зображено на 
малюнку, рухайте 
пульт вправо, щоб  
виконати дріфт 
автомобіля праворуч.

5. Обертання ліворуч
Як зображено на 
малюнку, рухайте 
пульт вліво, щоб 
повернути автомобіль 
дистанційного 
керування ліворуч.

Несправність Причина

1. Пульт-браслет не 
увімкнений.

1. Увімкніть пульт-браслет.

2. Низький заряд 
акумулятора.

2. Зарядіть акумулятор

3. Дистанція керування 
завелика.

Пульт-браслет 
не працює

З. Дотримуйтесь дистанції до 
автомобіля – не більше 15 метрів.

4. Автомобіль не 
під’єднується до 
пульта-браслета.

4. Вимкніть і знову увімкніть 
живлення пульта-браслета 
дистанційного керування.

Усунення

УВАГА
6. Обертання праворуч
Як зображено на 
малюнку, рухайте пульт 
вправо, щоб повернути 
автомобіль 
дистанційного 
керування праворуч. 

Дрифт 
вліво

Гудок/ 
розпилення 
води

Дрифт 
вправо

Обертання 
вліво

Обертання 
вправо


