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TANC RADIOCOMANDAT LA SCARA 1:24 

Art.Nr. 1112403816 

Art.Nr. 1112403808 

Art.Nr. 1112403809 

   
 

Manual de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este potrivit pentru copii sub 14 ani! 
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Cuprins 

Avertismente și instrucțiuni de siguranță, Instrucțiuni de siguranță a bateriei 

Informații despre produs și conținut 

1 - 2 - Încărcarea și instalarea bateriilor 

3 - 4 - telecomandă și funcții, direcționarea rezervorului 

5 - 6 - Indicator punct de sănătate și funcția de luptă cu infraroșu 

Funcția BB Airsoft 

Cum se instalează accesorii 

Atașați autocolante 

Excluderea de garanție și instrucțiuni importante 
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Acest tanc de luptă RC nu este o jucărie, ci un model de tanc radiocomandat. Sistemul airsoft 

integrat este foarte puternic și accelerează gloanțele din plastic BB la viteze mari cu o distanță de 

împușcare de până la 25 de metri sau 80 de picioare. Utilizați cu atenție pentru a evita rănile și 

daunele. Citiți prin următoarele note de precauție! 

 

Acest tanc are un system Airsoft integrat. Utilizați cu atenție pentru a evita rănirile prin tragere 

accidentală sau utilizari greșite! 

 

ATENTIE 

Purtați ochelari de protecție! 

În timpul tragerii, toate persoanele în imediata vecinătate ar trebui să poarte ochelari de 

protecție. Gloanțe pot ricosa pe pereți și alte suprafețe dure. 

Opriți toate sistemele după utilizare. 

- După utilizare setați comutatorul principal la "OFF", apoi setați setati comutatorul de tragere  la 

"Off". 

- Introduceți capacul de protecție în magazia de arme. 

- Scoateți gloanțele BB prin rotirea tancului cu susul în jos. Aceste gloanțe pot ieși din rezervor. 

- Scoateți bateriile pentru a evita descărcarea sau scurgerile. 

Nu trageți în oameni sau animale! 

Nu vizați sau trageți în oameni sau la animale. Acest lucru poate duce la sancțiuni penale. 

Nu priviți niciodată în țeava tunului 

Pentru a vă proteja ochii, nu încercați niciodată să priviți în țeava tunului, fie că există un glonț în 

interiorul sau nu. Vă rugăm să rețineți că tragerea accidental poate fi declanșată chiar și de 

interferențe radio! 

Nu utilizați tancul în apropierea sau pe drumurile publice! 

Nu utilizați tancul pe drumurile publice pentru a evita accidentele de trafic. De asemenea, nu 

utilizați tancul în gropi cu apă, pe nisip sau pe covoare pentru a evita defecțiunile. 
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Nu trageți niciodată în locuri publice sau zone publice! 

Nu trageți în zone sau locuri cu oameni sau mașini care trec. Acest lucru ar putea provoca 

accidente sau leziuni. 

Evitați înghițirea pieselor mici de către sugari și copii mici! 

Nu lăsați piese mici și materiale de ambalare  la îndemâna copiilor mici pentru a Evita înghițirea 

accidental a unor astfel de părți sau materiale. 

Nu puneți mâinile între roți sau pe piese. 

Păstrați mâinile sau degetele departe de roți și piese pentru a evita rănile. Pentru a ține sau ridica 

rezervorul 

Pentru a ține sau ridica tancul, nu utilizați roțile, șenilele sau alte piese în mișcare pentru a evita 

daune și / sau defecțiuni. 

 

Producătorul nu este răspunzător pentru răniri și accidente cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare, alterarea, sau dezasamblarea produsului. Astfel de produse modificate sau 

dezasamblate nu vor fi reparate de producător. 

 

Nu trageți în obiecte fragile sau alte obiecte ușor de spart, cum ar fi sticla, lămpile, aparate 

electrice, tacamuri sau mobilier. 

Alte gloanțe decât gloanțele BB specificate pot provoca blocarea mecanismelor. Nu pune gloanțe 

necorespunzătoare sau alte obiecte înmagazia tancului sau pe țeavă. 

Nu încercați niciodată să dezasamblați sau să modificați produsul pentru a evita disfuncția sau 

pericolul. Astfel de produse nu vor fi reparate de producător. 

În cazul în care tancul sau telecomanda se umezesc din cauza ploii sau a imersiei în apă, opriți 

operarea tancului deoarece acest lucru poate provoca defecțiuni. Elimină toate bateriile și 

consultați-vă cu distribuitorul local. 

Nu expuneți tancul sau telecomanda la lumina puternică a soarelui. Acest lucru poate provoaca 

deformări sau defecțiuni. 

Păstrați acest manual pentru o referință suplimentară. Dacă manualul este pierdut, contactați 

distribuitorul. 
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ A BATERIEI 

Asigurați-vă că tensiunea și încărcătorul corespund standardelor locale. 

Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. 

Acumulatorul și încărcătorul se potrivesc din motive de siguranță. Nu folosiți alte dispositive. Pot 

cauza explozie! 

În funcție de cât timp este operat, bacteria tancului poate devein fierbinte. Lăsați bacteria să se 

răcească pentru 30 minute, înainte de încărcare. 

Nu acoperiți bacteria în timpul încărcării și țineți bacteria departe de material inflamabile! 

Nu aruncați bacteria in foc! Acesta poate exploda! 

 

• Bateriile care nu sunt reîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

• Bateriile reîncărcabile trebuie îndepărtate înainte de a fi încărcate. Acest lucru nu afectează 

acumulatorul instalat permanent. 

• Diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi și uzate nu trebuie amestecate. 

• Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+ și -). 

• Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. 

• Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuite. 

• Utilizați numai bateriile recomandate de producător sau bateriile unui tip echivalent. 

• Vă rugăm să eliminați bateriile dacă nu trebuie utilizat într-o perioadă mai lungă. 

• Protejați mediul: aduceți bateriile uzate la un punct de colectare special. Mulțumim! 

 

Încălzirea bateriei și a încărcătorului e normală atunci când încărcarea este făcută correct. 
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INFORMAȚII DESPRE PRODUS ȘI CONȚINUT 

 

Transmitator (necesita 3x baterii AA – nu sunt incluse) 

Tanc 

Manual 

Accesorii 

Acumulator reincarcabil de 7.2V 

Cablu USB 

 

Parametri: 

Frecventa: 2,4GHz 

Distanta de control: 20m 

Distanta de luptă: 8m 

 

Utilizați tancul la interior. Utilizarea in afara spatiilor inchise nu este recomandată! 

Pentru a proteja caracteristicile tehnice ale rezervorului, gestionați-o cu grijă. Evitați șocurile și 

praful sau pietrele ce pot pătrunde în mecanismele de rulare. 
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1  Încărcarea: încărcarea prin USB (standard)  
1.1 Introduceți cablul USB în portul USB al calculatorului (figura din pagina 7 a manualului) 

sau într-un încărcator de telefon mobil. Ledul de pe cablu se va aprinde. 

1.2 Conectati bateria la cablul USB fiind atent la polaritate, asa cum este descries in imaginea 

din pagina 7 a manualului. Indicatorul LED al cablului va clipi, indicând încărcarea. Clipirea 

se va opri când bateria este încărcată complet. 

Cablul de încărcare USB este compatibil doar cu baterii de 7,2V. 

2. Instalarea bateriilor în tanc 

Urmați pașii din grafica paginii 7 a manualului. 

3. Instalarea bateriilor pentru radiocomandă 
3.1 Scoateți șurubul cu șurubelnița, împingeți capacul bateriei și scoateți-l. 

3.2 Introduceți bateriile cu polaritatea corectă. Strângeți din nou șurubul. 

 

Împerecherea transmițătorului de 2,4GHz 

Când tancul este utilizat pentru prima dată, ar trebui să fie setată deja asocierea frecvenței. 

Cum să faceți o nouă asociere: 

1. Apăsați tasta "ON" de pe telecomandă timp de aproximativ o secundă. Indicatorul de 

putere va fi pornit. 

2. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire al telecomenzii, apoi apăsați comutatorul de 

alimentare al tancului în poziția "ON". Când tancul emite un sunet de start, luminile clipesc și 

luminile de viață se aprind în același timp, arată că asocierea a fost făcută cu succes. 

 

Dacă tancul nu răspunde la telecomandă, pașii de mai sus trebuie repetați. 
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4. Funcțiile de control și operarea 

Mai întâi porniți telecomanda, apoi comutatorul principal al tancului. (Secvența pentru 

oprirea puterii este inversă.) 

 

 

● Funcția de pornire a transmițătorului: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire / 

oprire timp de 1 sec. 

● Oprire transmițătorului: apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire / oprire timp de 1 

sec. 

● Pornirea tancului: apăsați și țineți apăsată comutatorul motorului timp de 1 sec. 

● Oprirea tancului: apăsați și țineți apăsată comutatorul motorului timp de 1 sec. 

 

Mișcările sunt descries în figurile din pagina 9 a manualului (înainte, înapoi, stânga, dreapta, 

rotire pe loc stânga/dreapta, rotirea turelei). 

 

ATENȚIE 

● Piesele aflate în mișcare cum ar fi șenilele sau turela nu trebuie ținute sau oprite prin forță 
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● Tunul poate fi deteriorat dacă este lovit în timpul mișcării. 

● Motorul, cutia de viteze sau alte părți mecanice pot fi deteriorate pe suprafețe 

necorespunzătoare. 

 

Nu încercați să rotiți turela prin forță pentru a evita deteriorarea. 

 

Tragerea cu mitraliera IR 

Apăsați butonul "L", mitraliera va emite o lumina intermitentă si sunet iar semnalul infraroșu 

este trimis 

 

Mișcare tunului sus/jos 

Se realizeaza cu butoanele sus/jos pentru tun de pe telecomandă. 

 

Direcția de conducere și ajustarea 

La reglarea fină, veți auzi un sunet "Didi" în poziția centrală / neutră și un sunet "picătură" în 

direcția stângă sau cea dreaptă. 

Ajustarea fină a înainte, stânga și dreapta 

- Dacă tancul trage spre stânga, trim-ul trebuie reglat spre dreapta. 

- Când tancul trage spre dreapta, trim-ul trebuie reglat spre stânga. 

Ajustarea fină a conducerii înapoi 

- Când tancul se deplasează înapoi în partea stângă, vă rugăm să apăsați butonul "Y" pentru 

ajustare până când tancul se mișcă drept. 

- Când tancul se deplasează înapoi în partea dreaptă, vă rugăm să apăsați butonul "X" 

pentru ajustare până când tancul se mișcă drept. 
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5. Indicatorul de viață 

Când tancul este pornit, cele 4 LED-uri ale indicatorului de viață (L1 până la L4) se aprind. Dacă 

tancul este lovit o dată cu arma principală sau cu 5 ori cu arma secundară, un punct al 

indicatorului de viață este oprit. 

6. Funcția de luptă cu infraroșu 
6.1 Cu două tancuri puteți utiliza deja funcția de luptă IR. Cele mai multe tancuri există în 

luptă, cu atât mai multă distracție aduce această funcție. 

6.2 Pentru a lovi un alt tanc, receptorul IR trebuie să fie vizat și tras cu butonul L sau B. 

6.3 Când tancul este lovit, se rotește, sunetul loviturii se aude și luminile clipesc. Indicatorul 

de viață reacționează, de asemenea. 

6.4 Când un tanc este complet învins și a pierdut toată viața, farurile clipesc 15 secunde. După 

simularea de reparare, tancul se poate alătura din nou jocului. 

Cu această funcție până la 9 tancuri pot concura reciproc în același timp. 
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Încărcarea cu proiectile BB 

Se face conform inctrucțiunilor grafice din pagina 12 a manualului. 

Sistem HOP-UP 

Tancul este echipat cu un system Hop-Up permitand distante de tragere mai mari 

ATENȚIE 

Odată tras, proiectilul BB devine murder si nu mai e bun de folosit. 

Dacă sunt folosite proiectile murdare sau acoperite cu nisip, sistemul de tragere se poate 

bloca și mecanismul de încărcare se deteriorează ireversibil. 

Încărcarea necorespunzătoare a proiectilelor poate duce la disfuncții ale sistemului de 

tragere. 

Proiectilele care au peste 0,15g nu pot atinge distanța de tragere specificată în manual. 

 

Tragerea cu proiectile BB 

Se face conform instrucțiunilor grafice din pagina 13 a manualului. 

• Dacă turela tancului este înclinat prea departe, nu pot fi încărcate și trase gloanțe. 

• În cazul interferențelor radio, tancul poate funcționa defectuos, vă rugăm să evitați astfel 

de medii. 

• Vă rugăm să focalizați sistemul de tragere BB numai în zone sigure și permise. 

• Vă rugăm să purtați ochelari de protecție 

• Dacă gloanțele rămân în cameră în timpul tragerii, nu mai apăsați butonul de tragere. 

• După utilizare, plasați întotdeauna capacul de protecție, opriți tancul, scoateți gloanțele BB, 

scoateți bateriile și bateriile reîncărcabile și păstrați-le într-un loc sigur. 

 

 


