
Děkujeme že jste si zakoupili náš produkt. Aby jste zajistili bezpečný a 
dlouhý provoz,projděte si instrukce s dětmi před hraním. 

Palebné stanoviště se otáčí o 300° • Auto ukázka • Auto vypnutí OFF 
Prosím zakupte dva tanky s rozdílnou frekvencí a užijte si simulovaný 
boj tanků. 

UPOZORNĚNÍ 

Prosím projděte si provozní manuál k instalaci a použití. 
.Některé části by měli být instalovány dospělými. 

Prosím užívejte pod dohledem dospělých. 
*Produkt obsahuje malé části,můžou způsobit spolknutí 

či dušení. 
Prosím pravidelně kontrolujte poškození nabíječky, 

drátu,těla hračky nebo jiných částí. 
Pokud jsou poškozeny,nesmějí se používat, 
dokud není závada odstraněna 

Nedotýkejte se kol během provozu 
Nehrajte si s tanky na silnicích nebo v zalidněných 

oblastech,aby jste předešli nebezpečí 
Aby jste prodloužili životnost tanku,je doporučeno 

hrát si s tankem na plochých a hladkých površích 
nebo v interiérech. 

Neoperujte svůj tank v dešti nebo vlhku,aby se zabránilo 
poškození součástek.A tank může přestat fungovat 
pokud byl vystaven silnému slunci 

Pokud slišíte hrom,nebo vidíte blesk,přestaňte si 
okamžitě hrát. 

Nikdy nesdílejte stejnou frekvenci s někým jiným ve stejný 
čas,jinak budou radiové signály namixovány a vy 
ztratíte kontrolu nad tankem.To může vést k nehodám. 

Tento produkt musí být používán pouze s originální 
nabíječkou. 

Nabíječka,pouzdro baterie a baterie by měli být 
připojeny k odpovídajícímu zdroji 

Nabíječka není hračka 
Odpojte nabíječku a hračku před nabíjením 
Přední konec antény může být nebezpečný,nemiřte 

jím na ničí tělo,obličej nebo oči. 
Tank používá "AA"X4 baterie nebo 4.8V battery pack, 

Vysílačka požívá "AA"X2 baterie. 
Baterie by měli být vkládány a vyměňovány podle správné 

polarity. 
Pokud tank začne být během používání pomalejší,může 

to být nedostatkem energie a baterie by měli být vyměněny 
včas 

Nenabíjejte nenabíjecí baterie 
Nabíjecí baterie by měli být nabíjeny pod dozorem 

rodičů 
Různé typy baterií nebo staré a nové baterie 

nemíchejte 
Vybité baterie by měli být odstraněny 

z produktu 
Nezkratujte obvody 
Nikdy nezkratujte baterie,neházejte je do ohně 

ani nerozebírejte. 
Prosím ponechejte si návod k budoucímu nahlédnutí 



Hlavní kritéria 
Operační frekvence: 27MHz/35MHz/40MHz/49MHz 
Dosah dálkového ovládání až 10m 
Vzdálenost bojujících tanků až 3m 

Typy baterií: 1 .Tank: "AA" X4 
2.ovladač: "AA"x2 

INSTALACE ANTÉNY 

Přijímací anténu vyjměte 
z balení,vložte anténu 
do díry na věži a otočte 
podle směru šipky 

Pokud je anténa po častějším 
užívání uvolněná, 
prosím použijte rovný 
sroubovák k upevnění 
antény 

Příslušenství:boční kolejnice,instalace levého/pravého kanónu 
Pravý kanón 

Levý kanón 

vrchní 
kryt 
věže 

Boční kolejnice 

Spodní kryt 
věže 

1 Následujte instrukce k připevnění 
levého-pravého kanónu 

2.krok 1 (jako "a" na obrázku): 
instalujte předek boční kolejnice 
krok 2 (jako" b" na obrázku): 
instalujte vrchní část boční kolejnice 

4.Názvy částí 
přijímací 
anténa 

2.levá 
páka 

3pravá páka 
6.0N/0FF tlačítko 
7.Power indicator 
8.Tlačítko střelby 

9.Tlačítko pro otočení 
věže vpravo 

10.Tlačítko pro otočení 
věže vlevo 

4.2X "AA" baterie 

5. Kryt baterie 

Indikátor palebné síly . Power indikátor tanku 

12.Lauf 

13.Infrared palebná hlaveň 

19.Reproduktor 

14.Indikátor života 
15.Věž 

baterie 

Tlačítko Power 
Pásy tanku 

Kryt baterie 

5.PŘÍPRAVA K ŘÍZENÍ 
1.Jako je ukázáno na fig 5,otevřete kryt baterie tanku,vložte 4X "AA" batteries do 4.8V "AA" bateri packu se správnou 

polaritou,připevněte kryt baterie a stiskněte tlačítko power na ON. 
2.Jak je ukázáno na fig 3,otevřete kryt baterie na ovladači,vložte 2X"AA" baterie do prostoru pro baterie 

podle správné polarity,zavřete kryt 
3.Postavte tank vodorovně na správný povrch a připravte se na ovládání. 



6.Základní ovládání vysílačky 

1.ON/OFF tlačítko 

Jako je na fig 6:stiskněte talčítko 6 "ON/OFF" na ovladači, vydá elektronický zvuk zapalování a tank je 
nastartován. Uslišíte zvuk běžícího motoru. Poté co je tank nastartován, stisknutí "ON/OFF" tlačítka na ovladači 
může vypnout další funkce tanku poté co všechna světla vydají světlo. 

2.Tlačítko pro otočení věže doleva-doprava 

Jak je na fig 7:stiskněte tlačítko 9/tlačítko 10 "otočení věže vpravo / otočení věže vlevo na dálkovém ovladači,palebné postavení 
se bude otáčet doleva-doprava 

3.Tlačítko střelby 

Jako je na fig 6: po nastartování tanku, stiskněte tlačítko 8 "střelba" na dálkovém ovládání a tank vydá zvuk "střelby" 
pokud se chová správně. Jako na Fig6/Fig7 ,tank je nastartován,nejdříve stiskněte 9 "tlačítko pro otočení věže 
vpravo" ) poté stiskněte tlačítko 8 "tlačítko střelby" tank vydá zvuk kulometné palby. 
Věž se bude zároveň otáčet a svítít. A 

4.Pohyb tanku vpřed-vzad 

Jako je na fig 8: stiskněte 
obě páky dopředu/dozadu 
zároveň a tank se bude 
pohybovat dopředu/dozadu 
zatímco uslyšíte zvuk 
jedoucího tanku 

6.tlačítko ON/OFF \ 8.Tlačítko střelby 

9.Tlačítko pro 
otočení věže 
vpravo 

10.Tlačítko 
pro otočení 
věže vlevo 5.Otáčení tanku 

1 .Otočení vlevo při pohybu vpřed/ 
Otočení vpravo při pohybu vpřed 

Jako je na fig 9:Stlačte levou/pravou páku dálkového ovládání samostatně vpřed a tank se bude otáčet doleva/doprava 
zatímco pojede vpřed 
2.Otočení vlevo/vpravo při pohybu vzad. 
Jako na fig 9: Stlačte levou/pravou páku dálkového ovládání samostatně dozadu a tank se začne otáčet doleva/doprava 
zatímco pojede vzad 
3.Otáčení tanku na místě 
Jako je na fig 9:Stiskněte levou páku vpřed/levou páku vzad a pravou páku vzad/pravou páku vpřed zároveň 
a tank se bude otáčet doprava/doleva bez pohybu 

2.Levá páka 

Vpřed Vpřed 
Vpřed 

Vpřed 

2.Levá páka 
n 

Otočení vlevo Otočení vpravo 

Dozadu 

Dozadu 

Dopředu 

Dozadu 

2.Pravá páka 

Vzad Vzad 

2.Pravá páka 

Následující funkce mohou být kombinovány navzájem během používání 

7.Rozšířené funkce 
1 Vypnutí reproduktoru 
Jak je na Fig.10: stiskněte tlačítko 8 "střelba"na ovladači nejdříve,potom stiskněte tlačítko 6 "ON/OFF" zároveň a tank je v módu 
tichého startování.Po tichém startu jsou všechny funkce stejné jako při běžném provozu,až na to,že se bude tank pohybovat tiše. 

2. Ukázka funkcí 
Poté co je tank spuštěn potichu,nebo bez zvukového efektu,vypněte vysílačkul, a tank bude v módu předvádění funkcí 
během 8 vteřin.Tank v módu ukázky simuluje základní funkce ovládání tanku. • 

6.ON/OFF tlačítko 
(Stiskněte poté) 

8.Tlačítko střelby 
(Stiskněte první) 

UPOZORNĚNÍ:Pokud tank přijme správný signál během demonstrace,začne okamžitě 
vykonávat funkce na základě přijatého sigfnálu.Pokud tank přijme jiné rušivé 
signály během demonstrace,může demonstraci okamžitě přerušit. 
3.Automatické vypínání 
Poté co je tank nastartován potichu nebo se zvukovým efektem,tak pokud nepřijme správný 
signál,sám se vypne do STAND BY módu.Tank může být nastartován přímo 
dálkovým ovládáním. 
UPOZORNĚNNÍ: Vypněte ovládání do pozice "OFF" když nebude tank a ovladač po delší 

dobu používán.Vyjměte baterie z tanku i ovladače pokud ho nebudete 
delší dobu používat.Vyhnete se poškození vytečením baterií. 



V z d á l e n o s t b o j u j í c í c h t a n k ů 3 m , 
Užijte si simulaci tankové bitvy 

1.Tankový boj 
Jak je ukázáno na obrázku,dva IR tanky(na jiných frekvencích) 
spolu mohou bojovat.Můžete namířit kanón na IR přijímač 
a vystřelit.Tank který je zasažen,vydá zvuk a bude se pohybovat 
s blikajícími světly. 
Jeden indikátor života zhasne pokud je tank zasažen z děla, 
nebo 5krát z kulometu. Tank prohrává pokud zhasnou 
všechna světla indikátoru života. 

2.Světla života-síly 
1.Nastartujte tank a všechna světla života-síly (D1.D2.D3.D4)se rozsvítí jedna po druhé,ukazují že tank je připraven 

pro bitvu. Ujistěte se že všechna světla svítí před spouštěním dalších funkcí.Jeden indikátor zhasne pokud tank 
je zasažen jednou z děla,nebo pětkrát z kulometu.Tank prohraje bitvu pokud jsou všechna světla 
vypnuta 

3.Indikátor D4 začne blikat poté co je tank zasažen z děla nebo kulometu;tank nebude zasažen pokud D4 bliká; 
Můžete zasáhnout tank až D4 přestane blikat 

4.Kulomet nebude fungovat pokud D1 a D2 jsou zhasnuté. 
5.Věž nebude rotovat a kulomet fungovat pokud je D1,D2 a D3 zhasnuté. 
6.Tank prohraje pokud všechny indikátory(D1 .D2.D3.D4) jsou zhasnuté. (po prohrané hře,kdy budou indikátory blikat 30 sekund, 

tank se "opravuje",dokud ho nevypnete.K navrácení do hry,tank znovu zapněte) 

Manuál pro nabíjecí baterie 

Nabíječka 

Indikátor nabíjení 
Nabíjecí konektor 

Upozornění:Poprvé nabíjejte 8 hodin,následně 4-5 hodin.Může být použita po zhruba 15-20 minut. 
Ujistěte se že napětí nabíječky souhlasí s napětím v zásuvce, 
a že výstupní napětí nabíječky souhlasí s napětím baterií. 


