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Uživatelská příručka 

RP - 03 4WD v měřítku 1:16  
 

http://www.everbuying.net/product1032815.html
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Upozornění 

Produkt obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí udušení. Výrobek 
obsahuje elektrické komponenty, skladujte jej vždy na suchém místě. 

Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav rc-modelu, dálkového ovládání a nabíječky, aby 
nebyli nějakým způsobem poškozeny a tím byla omezena jejich funkce. Nikdy jej 
nepoužívejte v případě, že jsou jeho části poškozeny. 

Díly, které je možné z modelu demontovat, jako jsou přídavné části, nebo náhradní díly 
skladujte mimo dosah dětí. 

V případě, že je rádiový signál mezi dálkovým ovládáním a rc-modelem narušen, vypněte jej 
a zapněte na jiném místě. 

Dálkové ovládání nebude správně fungovat v případě, že baterie jsou vybité. Vyměňte 
baterie. 

Zlikvidujte staré a použité baterie na místě k tomu určeném, jako jsou sběrné kontejnery pro 
likvidaci baterii. Chraňte životní prostředí. 

Skladujte rc-model a dálkové ovládání na suchém a chladném místě.  

Rc-model není hračka, ale dálkově ovládané elektrické zařízení. V případě, že chcete rc-
model používat, je nutné dokončit jeho funkčnost a zkompletovat 
jej dle uživatelské příručky.  

Ujistěte se, že jste se důkladně seznámili s tou uživatelskou 
příručkou. V případě, že nemáte žádnou zkušenost s rc-modely, 
vyhledejte dohled zkušené osoby, aby jste model správně 
sestavili. Balení obsahuje malé a ostré části, skladujte jej mimo 
dosah dětí. Náhradní díly a volitelné díly jsou v balení samostatně. 
Nesprávné použití a dobíjení baterii může funkčnost modelu 
ovlivnit.                                                                   
Nevystavujte jej vysokým teplotám, ohni a vlhkosti. 

V případě, že je baterie mokrá, osušte jí suchým hadříkem. 
V případě, že je poškozena, ukončete její používání. 
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 Dbejte na správnou polaritu a nikdy baterie 
nerozebírejte. Nepsrávná manipulace s bateriemi může 
způsobit vytečení elektrolytické tekutiny a poškození 
rc-modelu, nebo dálkového ovládání. 

Nikdy model nepoužívejte na věřejných komunkacích, 
nebo místech s pohybem lidí, nebo v blízkosti dětí, aby 
nedošlo k poškození zdraví, nebo úrazu. 

 

Následujte tyto pokyny, abyste předešli zranění, 
nebo zabránili škodám na majetku. 

 

 
                                                                                                                                                    

 

 

V případě, že rc-model a dálkové ovládání 
nepoužíváte, vyjměte baterie. 

Opatrně používejte šroubovák a nástroje na 
řezání. 

 
Nevystavujte rc-model přímému slunečnímu 
světlu, vysokým teplotám a vlhkosti. 

Model používejte pouze na volném prostranství, kde 
je dostatek místa na jeho ovládání a nehrozí kolize 
s lidmi, nebo jinou překážkou, jako jsou veřejné 
cestní komunikace, děti, skupiny lidí, nebo 
v uzavřené místnosti s omezeným prostorem, aby 
nedošlo k poškození zdraví, nebo škodám na 

majetku. 

 

Vždy se před jeho použitím ujistěte, že je 
baterie rc-modelu a dálkového ovládání plně 
nabitá. V případě, že jsou baterie vybity, 
hrozí ztráta kontroly nad modelem, případně 
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jeho poškození, nebo ztrátě, nebo může způsobit nehodu.  

 

Mějte na paměti, že lidé ve Vašem okolí 
můžou také ovládat nějaký model a proto 
nikdy nesdílejte Vaši rádiovou frekvenci 
s jiným zařízením. V případě, že si nejste 
jisti funkcemi modelu, nebo jeho správným 
ovládáním, okamžitě ukončete jeho 
používání. Do doby, než potíže s modelem 
vyřešíte, dále jej nepoužívejte, aby nedošlo 
k úrazu, nebo nehodě. ádně zabezpečte 
baterii, použitá baterie musí být 
zlikvidována s ohledem na žitvotní 
prostředí.Nenabíjete baterie, které svou 
konstrukcí nejsou určeny k dobíjení. 

Nevhazujte baterie do ohně, nebezpečí exploze. 

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.V případě, že došlo ke kontaktu očí 
s elektrolytickou tekutinou z baterie, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře. Nevkládejte prsty, 
vlasy,nebo jiné předměty do rotujících částí. Po ukončení používání modelu se nedotýkejte 
motoru, nebezpečí popálení. 

Obsah balení 

 

Large power Li-Ion battery- vysoce kapacitní Li-ionová baterie 

Charger- nabíječka 

Cross wrench- křížový šroubovák 

Hexagonal wrench- šestihranné montážní klíče 

4 x AA alkaline baterie- 4 x AA alkalická baterie 

Damping adjustment lock- zámek nastavení 
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Steering rocker- podložka řízení 

Ball head screw- šroub s kulatou hlavičkou 

Servo lock catch- brzda serva 

Monocoque differential gear- kolečko diferenciálu 

 

Not included the upgrade parts- části, které nejsou součást balení 

Rocker reinforcing link rod (not included) - zpevňovací výstuž  

Ball head screw- šroub s kulatou hlavičkou 

Upgrade patch- díly pro vylepšení vlastností pro pohyb v terénu 

Monocoque umbrella gear (big) - převod ve tvaru deštníku 

8x10 washer- 8x10 podložek 

Transmitter- dálkové ovládání 

Body- tělo rc-modelu 

1:16 4WD model- model v měříku 1:16 

 

Tail pose regulation action- nastavení stabilizačního křídla 

V případě, že je stabilizační křídlo v horizontální pozici, jízní vlastnosti modelu jsou stabilni. V 
případě male změny úhlu a vychýlení křidélka rc-model zvedá snáž přední část a dělá delší 
skoky do dálky, ale může dojít k otočce modelu ve vzduchu. V důsledku větší změny úhlu 
stabilizačního křídla dělá model kratší skoky do dálky, ale je relativně stabilní. 
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Warning: the drive gear only can be assemble for front gear box, operation place 
is drift, sand, grassland and mountain, otherwise it will easily damage! 

Upozornění: díly pro úpravu převodů slouží výhradně pro jízdu modelu driftem, v písku, 
trávě, nebo těžkém terénu, jinak může dojít k poškození převodů rc-modelu! 

 

Dálkové ovládání 
Nastavení frekvence provedete tak, že zapnete rc-model a stiskněte tlačítko pro párování 
modelu a dálkového ovládání a poté zapněte dálkové ovládání. V případě, že je signál 
navázán, dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem.  

 

Indicator light- LED kontrolka 

Power switch- vypínač 

Match frequency key- nastavení frekvence 

Battery box- šachta pro vložení baterie 

Steering trim knob- nastavení citlivosti řízení 

Steering- řízení 

Left/Right turn- zaboční vlevo a vpravo 

Night light- noční světla 

Forward/Brake/Backward- pohyb vpřed, brzda, vzad 

Vložení baterii do dálkového ovládání 



 

7 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

 
Remove the battery lid- otevření krytu baterie směrem doleva jak je znázorněno šipokou 
na obrázku 

Battery lid- kryt baterie 

Caution: Install batteries with correct polarity. Upozornění: při instalaci baterii dbejte 
na správnou polaritu. 

Vložte 4 AA alkalické baterie jak je uvedeno na obrázku. Zasuňte kryt baterie ve směru šipky 

 

Kompletace rc-modelu 

 

Body- tělo rc-modelu 

Receiver- přijímač 

Dual led power socket- duální led zásuvka  
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Switch socket- zásuvka vypínače 

7.4 V power input- přípojka s příkonem 7.4 V 

Motor output- koncovka motoru 

Switch socket- zásuvka vypínače 

Installing battery- instalace baterie 

Model power plug- zástrčka modelu 

Battery pack plug- zástrčka baterie 

Caution: install the battery with correct polarity. – dbejte na správnou polaritu  

 

 

 

Independently configuration need to separately buy- extra díly je nutné dokoupit k 
modelu samostatně 

Dual servo structure- konstrukce duálního serva  

 

Nabíjení baterie rc-modelu provedete následovně:  

- Připojíte zástrčku baterie do svorky kabelu nabíječky.  

- Vložíte do elektrické zásuvky. 

- Po nabití baterie, odpojte nabíječku z elektrické sítě. 

 

 

 

 

Příprava startu 
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Transmitter switch- vypínač dálkového ovládání 

Chassis switch-vypínač rc-modelu 

Turn on the chassis switch- zapněte vypínač umístěný na šasi modelu 

 

 

Left- vlevo 

Right-vpravo 

Keep the front tires in the air while adjusting steering trim- držte přední nápravu ve 
vzduchu v průběhu citlivého nastavení řízení 

For adjusting front tires left and right- nastavení předních kol vlevo a vpravo 
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Precisely adjust the steering trim in case the front tires are not straight, when the 
steering wheel is placed in neutral position.  

Precizně upravte nastavení předních kol v případě, že nejsou nastaveny zcela rovně a 
kolečko řízení je v neutrální poloze. 

 

 

Forward- pohyb vpřed 

Brake/Backward- brzda, pohyb vzad 

 

Nastavení frekvence 
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- Zapněte dálkové ovládání do polohy ON - zapnuto 

- Podržte tlačítko pro ladění frekvence a poté zapněte rc-model  

- Poté co začne svítit zelená kontrolka na dálkovém ovládání, navázání 
frekvence bylo dokončeno. 

 

Pravidelná údržba 
- vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání v případě, že model nepoužíváte 

- pravidelně model čistěte od špíny a oleje 

- kontrolujte ztrátu a dotažení šroubů v konstrukci rc-modelu 

- mechanické části je nutné udržovat a mazat pomocí lubrikačního oleje 

 

Konstrukce diferenciálu a hlavního převodu 
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Konstrukce tlumiče a převodovky 

 

Shock absorber- tlumič 

Front gear box- přední část převodovky 

Rear gear box- zadní část převodovky 
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Konstrukce předního odpružení 

 

 

Konstrukce zadního odpružení 
 

 

Drive buffering system- odpružení hnacího systému 

Body assembly- kompletace těla rc-modelu 
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Konstrukce podvozku rc-modelu 

 

1:10 Drive ratio low speed- převod nízké rychlosti 

1:9.5 Drive ratio medium speed- převod střední rychlosti 

1:8.7 Drive ratio high speed- převod vysoké rychlosti 
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Seznam dílů rc-modelu 
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Body chassis- šasi rc-modelu 

Battery cover R/L- kryt baterie pravý a levý 

Servo fixed bracket- kryt serva 

Body upper cover- vrchní část těla rc-modelu 

Logo piece- tabulka pro osazení loga 

Chassis middle protection frame- střední část ochranného rámu šasi 

Chassis rear protection frame- zadní část ochranného rámu šasi 

Switch base and switch cap- tělo vypínače s přepínačem 

Body seat of front gear box and front gear box gear- sedlo pro osazení přední části 
převodovky a přední ozubený převod 

Body seat of rear gear box and rear gear box gear- sedlo pro osazení zadní části 
převodovky a zadní ozubený převod 

Up-down rocker- stabilizátor horního a dolního pohybu nápravy 

Up-down rocker- stabilizátor horního a dolního pohybu nápravy 
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Steering joint right and left- kloub řízení pravý a levý 

Central differential shell- kryt střední části diferenciálu 

Claw right and left- pravý a levy nosník nápravy  

Bumper fixed seat- uchycení nárazníku 

Shock absorber link- stabilizační tyč tlumiče 

Rear wheel fixed link rod- zadní stabilizátor kola 

Front steering link rod- přední stabilizátor řízení 

Damping adjustment lock- zámek odpružení 

Steering rocker and servo link rod- držák řízení a serva 

Rocker reinforcing link rod- zpevněný stabilizátor 

Hexagon bushing- hexagonální podložka 

Adjustment fixed seat right and left and wheelie bar- pravá a leva část konstrukce 
sedačky 

Rear car side bracket- držák zadní části karoserie 

Tail- stabilizátor karoserie 

Tail bracket right and left-pravý a levy držák stabilizátoru 

Front car side bracket- držák přední části karoserie 

Front bumper- přední nárazník 

Motor fixed plate- plát pro upevnění motoru 

Front gear box card- karta přední části převodovky 

Heat sinks- chladiče 

Motor gear suit- obal převodu motoru 

7.4V 1500 mAh large power Li-Ion battery- 7.4 V 1500 mAh vysoko kapacitní baterie 
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Charger- nabíječka 

Wheel 03- kolo 03 

Differential assembly- držák diferenciálu 

Bumper assembly-držák nárazníku 

Shock absorber assembly- držák tlumiče 

380 class high speed motor- 380 vysoko rychlostní motor 

Receiver- přijímač 

Servo- servo 

Transmitter- vysílač 

Central transmission assembly- držák střední části převodovky 

Switch wire- lanko vypínače 

Chassis bracket- držák šasi 
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Oilness bearing 03- olejové ložisko 03 

Oilness bearing 02-olejové ložisko 02 

Oilness bearing 01-olejové ložisko 01 

Clasp- spona 

Flange nylon lock nut- nylonová koncovka zámku 

Wheel hexagonal sleeve shaft- hexagonální obal šachty uchycení kola 

Inner hexangular cup head machine silk- vnitřní hexagonální šroub  

Inner hexangular flat head self tapping- samořezný vnitřní hexagonální šroub 

Inner hexangular cup head machine silk- vnitřní hexagonální šroub s hlavičkou 

Inner hexangular flat head machine silk- vnitřní hexagonální šroub s plochou hlavičkou 

Innner hexangular T head machine silk- vnitřní hexagonální šroub s T hlavičkou 

Inner hexangular flat head self tapping- samořezný hexagonální šroub s plochou 
hlavičkou 

Inner hexangular T head self tapping- samořezný hexagonální T šroub 
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Inner hexangular T head self tapping- samořezný hexagonální šroub ve tvaru T 

Inner hexangular T head self tapping- samořezný hexagonální šroub ve tvaru T 

Inner hexangular T head self tapping- samořezný hexagonální šroub ve tvaru T 

Inner hexangular cup head machine silk- hexagonální šroub ve tvaru T 

Inner hexangular T head self tapping- samořezný hexagonální šroub ve tvaru T 

Rear gear box nail head shaft- hřeb zadní části převodovky 

Front gear box nail head shaft- hřeb přední části převodovky 

Ball link- kuličkový spojovník 

Inner hexangular ball screw- vnitřní hexagonální šroub v kulatou hlavičkou 

Motor screw gasket- matice motoru 
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RP-03 tunning díly 

 

Monocoque bevel gear- šikmý převod 

Metal hexagonal cup head- kovový hexagonální šoub s hlavičkou 

Metal semi-circle cup head- kovový poloviční kruhový šroub s hlavičkou 

Metal drive shaft short- krátká kovová šachta řízení 

Metal drive shaft lengh- dlouhá kovová šachta řízení 

Ball bearing 1- kuličkové ložisko 1 

Ball bearing 2- kuličkové ložisko 2 

Ball bearing 3- kuličkové ložisko 3 

7.4 V 1800 mAh Large power Li-Ion battery- 7.4 V 1800 mAh vysoce kapacitní Li-Ion 
baterie 

Full metal transmission shaft- celokovová šachta převodovky 

Rare earth magnetic high speed motor- zadní magnetický vysoce rychlostní motor 

Simulation metal wheel hub- kovový náboj kola 
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