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Nové závodní auto oblečené do krásné karosérie je konečně tady. Malý ale velmi živý 

model inspirovaný legendárním závodem Paříž-Dakar je výborně zpracován 

s důrazem na nejmenší detaily.  Pohon všech 4 kol s předním i zadním diferenciálem, 

ideální světlá výška a výborný ovladač 2.4GHz dělají tento model ideální jak výbavou, 

tak i cenou. Kovové přední i zadní nápravy jsou vysoký nadstandard, na který jsme 

byli zvyklí u daleko dražších modelů.  

Uživatelská příručka 

1 : 18 X–Knight extreme speed 50km / hod 4x4 30cm 
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Každého překvapí akcelerace, přesné proporcionální zatáčení a plynulé přidávání 

páčkou plynu. Jeho použití je velmi jednoduché, páčka plynu pro regulaci rychlosti a 

kolečko volantu pro zatáčení. Model je určen jak pro začátečníky, pokročilé, ale i 

dostatečně rychlé pro zkušené závodníky, kteří budou tímto modelem mile 

překvapeni.  Je také možno provozovat vice modelů najednou bez rušení signálu. 

Parametry rc-modelu 

Stylová barevná karoserie 

Výborně zpracovaný podvozek 

Vyrobeno z vysoce odolného plastu ABS 

Profesionální Ovladač 2.4Ghz 

Plně proporcionální ovládání 

Rozměry: cca 300 x 180 x 72 mm (dle typu modelu) 

Motor: RS-390  

Baterie: Lion 9,6 800 mAh 

Systém pohonu: pohon všechna 4 kola (4x4) 

Hmotnost: cca 550g 

Obsah balení 

Pistolový ergonomicky tvarovaný 2.4Ghz ovladač 

Složený model připraven k jízdě 

Baterie do auta: Lion 9,6V  800mAh, 4 x AA baterie pro napájení ovladače 

Nabíječ autobaterie 

Všeobecná bezpečnostní upozornění 

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými,  

   smyslovými 

nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postižením, pokud nejsou pod dohledem 

osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model 

používá 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.) 



 

3 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

• Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení 

• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti 

• Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození elektroniky modelu 

• Provozujte model pouze na volných prostorách, kde nebudete nikoho rušit 

• Pozor na ostré hrany modelu 

• Používejte pouze dodané díly a příslušenství 

• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto může způsobit zkrat 

 
- V případě, že jsou kola rc-modelu v pohybu, nedotýkejte se jich rukami, aby 

nedošlo k poškození rc-modelu, nebo zranění 

- Když se v blízkosti rc-modelu nachází jiný rc-model se stejnou rádiovou 

frekvencí, doporučujeme změnu frekvence, nebo místa ovládání rc-modelu, 

aby nedošlo k rušení frekvence 

- Nemiřte koncem antény na jiné osoby, aby nedošlo ke zranění. 

- Nepoužívejte rc-model v bahně, písku, nebo v jiných nečistotách, které můžou 

způsobit poškození modelu. 
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- Nepoužívejte rc-model v blízkosti, nebo na dopravních komunikacích, aby 

nedošlo k nehodě, nebo k ohrožení zdraví 

 
 
• Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady 

• Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití 

• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT! 

 

Dobíjení a výměna baterii 

 
Replacing batteries of the transmitter- výměna baterii v dálkovém ovládání 

Vložte 4 x AA 1,5 V baterie a dbejte na správnou polaritu. Po vložení baterii 
uzamkněte prostor baterii pomocí krytu. Upevněte kryt pomocí šroubů.  

Nabíjení baterie rc-modelu provedete tak, že vypnete rc-model pomocí vypínače do 
polohy OFF vypnuto. 

Dobíjení 9,6 V baterie rc-modelu provedete dle obrázku. Doba nabíjení je 3 hodiny a 

umožňuje 15 minut používání rc-modelu. ía 
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Popis funkcí dálkového ovládání 

 
Speed up- zrychlení 

Slow down- zpomalení 

Turn left / Turn right- otáčení vlevo a vpravo 

Left turning fine tuning- citlivé nastavení směrového otáčení vlevo 

Right turning fine tuning- citlivé nastavení směrového otáčení vpravo 

Forward- pohyb vpřed 

Backward- pohyb vzad 
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Ovládání rc-modelu 

 
1. Zapněte rc-model pomocí vypínače na spodní straně rc-modelu do polohy 

ON-zapnuto. 
 

2. Pro pohyb směrem vpřed, nebo vzad pohybujte pomocí spouště směrem 
vzad, nebo vpřed. Pohybujte spouští citlivým způsobem, aby nedošlo 
k náhlému nekontrolovanému pohybu rc-modelu směrem vpřed, nebo 
vzad. 

 
 

3. Otočením kolečka ve směru hodinových ručiček provedete otáčení vpravo. 

4. Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček provedete otáčení vlevo. 
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Důležité informace k použití baterii  
 
• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

 

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst! 

• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor! 

• Nabijte baterii ihned po použití!  

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho 

životnost 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, 
vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 
Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení 

s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 
 

 
 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení. 

• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie. 

• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí. 

• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi. 

• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 

• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 

• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 

• Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla 

skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou! 

• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima. 

• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 

• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. 
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• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto 

nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován. 

• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž 

omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C. 

• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 

• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -20% a 

nižší. 

• Životnost silně závisí na uživateli 

 

Poznámky k provozu Lithium-polymerové baterie: 
 
• Přečtěte si důkladně tyto pokyny pro vaše lithium-polymerové články.  

• Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.  

• Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte nabíječku s balancérem. 

• Limit pro nabíjecí proud je max. 1C. (Dle typu akumulátoru) 

• Lithium polymerové baterie nemají paměťový efekt.  

• Lithium polymerové baterie mají nízké samovybíjení, skladujte nabité na 50-75% 

kapacity!!! 

• Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, 

hrozí vznícení! 

• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných 

nabíječek 

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články 

vznítit. 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo mechanickým 

poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení. 

• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické poškození obalu baterie, a 

zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve než za půl hodiny. 

• Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo k popálení, odpojte ihned 

nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti připraveny hasící prostředky: ne vodu, 

doporučujeme suchý písek, pěnové hasicí přístroje, požární deku. 
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