RC tank 1:72 TIGER
1) Odstraňte průhlednou pásku a sundejte box ve směru šipky.

2) Otevřete obal a vyjměte vysílač a anténu.

3) Odšroubujte šroub na spodní části krabice, abyste mohli vyjmout RC tank.

4) Vložte anténu a zašroubujte ji do vysílače.

5) Otevřete kryt baterie a vložte 4 ks 1.5 V AA baterie ve správné polaritě a uzavřete kryt.

Nabíjení
Otevřete průhledný kryt napájecího kabelu tak, že jej v kulaté části odklopíte směrem dolů. Zastrčte
napájecí kabel do napájecího slotu na spodku tanku. Indikátor napájení se na vysílači rozsvítí,
přibližně po 20 až 30 minutách indikátor napájení zhasne, což znamená, že je RC tank plně nabitý.
Nakonec vyjměte napájecí kabel.

Obsluha
1. Anténu na vysílači zcela vytáhněte. Posuňte vypínač do pozice ON (na spodku RC tanku)
2. Když stisknete tlačítko změny rychlosti, RC tank přepne rychlost mezi vysokou/pomalou
rychlostí. Stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund a RC tank předvede, co umí.
3. Stiskněte tlačítko dopředu nebo dozadu a tank pojede dopředu/dozadu, mezitím můžete
stisknout tlačítko doleva nebo doprava a RC tank zatočí.
4. Pokud podržíte tlačítko doleva nebo doprava, RC tank se začne točit ve směru nebo proti
směru hodinových ručiček.
5. Stiskněte tlačítko dopředu a doleva nebo doprava a RC tank se bude točit v kruzích.
6. Stiskněte tlačítko otáčení děla, kanon se otočí o 360° (pozor na anténu, zabrání otočení děla).
Pokud stisknete tlačítko znovu, kanon změní směr otáčení.
7. Stiskněte tlačítko střelby z kanonu, tank vydá zvuk střelby a efektivně se pohne, jako při
střelbě.
8. Stiskněte tlačítko otočení kanonu a tlačítko změna rychlosti po dobu 3 sekund - to vypne
nebo zapne zvuky.
9. Pokud není kanon v poloze ve směru, je potřeba jej vyrovnat, v opačném případě může RC
tank zatáčet.

Upozornění
Nedotýkejte se antény během provozu nebo se ovlivní dosah vysílače. Pozor na zlomení antény!
V tomto případě, je potřeba zásahu rodičů. Pokud není RC tank dostatečně nabitý, nabijte jej podle
návodu. RC tank nemůže být nabitý v případě, že nemá vysílač dostatečně silné baterie (vyměňte
staré baterie za nové). Dávejte pozor na nabíjecí kabel a nabíjecí slot. Pokud tank nepoužíváte,
vyjměte baterie z vysílače a tank vypněte. Nemixujte staré a nové baterie. Dbejte na správnou
polaritu baterií a vysílače.

