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RC model spojeneckého bojového tanku z období 2. světové války, který 

je uzpůsoben jak pro provoz uvnitř, tak venku na hladším povrchu. 

Schopnost otočit se na místě je u tohoto typu modelu tanku 

samozřejmostí. 

Uživatelská příručka 

RC tank 1/16 M26 Pershing 
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Ovládání tanku je velice jednoduché, tank jezdí vpřed, vzad a zatáčí, je 

moţné také otáčet střeleckou věţí a rovněţ měnit náměr hlavně. 

Všechny tyto manévry lze dělat současně, záleţí jen na zdatnosti. Tento 

model má odpruţené pásy, po zapnuté vpředu svítí dvě bílé diody a při 

pohybu hlavně nahoru či dolu na ní svítí červená dioda.   

 

Technická specifikace 

Měřítko: 1:16 

Délka vč. kanónu: 670 mm 

Šířka: 225 mm 

Výška: 180 mm 

Hmotnost: cca 2800 g včetně příslušenství 

Baterie Ni-Cd 7.2V / 1700mAh 

RC souprava 2.4 GHz 

 

 

Technická specifikace 

 

RC model tanku 

Dálkové ovládání  

Dobíjecí baterie modelu  

Síťový adaptér  
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Bezpečnostní upozornění 

 
Výrobek obsahuje malé části, skladujte mimo dosah dětí do 3 let. 

S ohledem na to, ţe rc-model obsahuje elektrické části, skladujte ho vţdy 

na suchém místě při pokojové teplotě.  

 

Pravidelně kontrolujte stav baterii a před nabíjením baterie stav zástrčky 

nabíječky. Nikdy rc-model nepouţívejte v případě, ţe jsou jednotlivé části 

rc-modelu, nebo nabíječky poškozeny.  

 

Malé oddělitelné části musí být skladovány mimo dosah dětí. V případě, 

ţe je rádiové spojení s tankem narušeno, vypněte tak a vyzkoušejte jeho 

provoz na jiném místě. Dálkové ovládání nemusí fungovat správně 

v případě, ţe jeho baterie jsou slabé, nebo úplně vybité. Dobijte, nebo 

vyměňte baterie.  

 

Likvidaci baterii proveďte na místě k tomu určeném a manipulujte 

s bateriemi bezpečným způsobem. Dbejte na ochranu ţivotního 

prostředí. Dálkové ovládání skladujte na chladném a suchém místě a 

nikdy jej nevystavujte ohni, vysokým teplotám, nebo zvýšené vlhkosti. 

V případě, ţe jsou baterie z nějakého důvodu mokré, okamţitě je 

vyjměte a osušte jemným hadříkem. 

 

V tělo tanku se pouţívá set nabíjecích baterii. V dálkovém ovladači jsou 

umístěny baterie. Dbejte na správnou polaritu při umístění baterii. 
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Dobíjecí baterie musí být dobíjeny vţdy pod dohledem dospělé osoby. 

Nikdy nepouţívejte kombinaci starých a nových baterii. Slabé, nebo 

úplně vybité baterii musí být z rc-modelu tanku, nebo z dálkového 

ovládání vyjmuty.  

 

Nikdy baterie nezkratujte. Nevhazujte baterie do vody, nebo ohně. 

Dobíjejte baterie výhradně z elektrické sítě, která odpovídá parametrům 

uvedeným výrobcem s odpovídajícím příkonem uvedeným ve voltech. 

V průběhu nabíjení můţe dojít k zahřátí nabíječky a baterii. 

 

Bezpečné používání modelu 
 
Rc-model tanku na dálkové ovládání není hračka, ale model bitevního 

tanku, který je dálkové ovládán. Obsahuje mechanickou konstrukci na 

střelbu plastových BB kuliček. Střelba na bázi stlačeného vzduchu je 

velice účinná s dostřelem aţ metrů.  

 

Dbejte na správné a bezpečné pouţití kanónu tanku, aby nedošlo ke 

zranění. Důkladně si přečtěte bezpečnostní upozornění a seznamte se 

s konstrukcí a způsobem pouţívání rc-modelu před samotným pouţitím. 

 

Vždy používejte ochranné brýle 

 

Nikdy rc-model nepouţívejte v blízkosti skupiny lidí, v blízké vzdálenosti 

lidí a zvířat. Hrozí zranění, poškození majetku v případě kolize 

s překáţkou a také následné poškození rc-modelu. 
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Nikdy rc-model nepouţívejte v blízkosti vodních zdrojů, jako jsou jezera a 

rybníky, aby nedošlo k jeho utopení a jeho nenávratnému poškození. 

Ujistěte se, ţe nikdo jiný ve Vaší blízkosti nepouţívá stejnou rádiovou 

frekvenci, jako má rc-model, aby nedošlo ke ztrátě ovladatelnosti a 

kontroly nad modelem. 

 

 

 

Všichni lidé, kteří se nachází na místě, kde rc-model bitevního tanku 

pouţíváte, musí pouţívat ochranné brýle, kdyţ probíhá střelba z kanónu. 

Mějte na paměti, ţe můţe dojít k odrazu BB kuličky od tvrdého povrchu, 

který je zasaţen a dojít k následnému odrazu. Dbejte, aby nebyla 

ohroţena také bezpečnost i dalších lidí, kteří se mohou v blízkosti střelby 

procházet. 
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Po ukončení střelby kanón zajistěte pomocí tlačítka pro zapnutí a vypnutí 

ON OFF. Vloţte ochrannou zátku do hlavně. Vyjměte BB kuličky ze 

zásobníku. Otočte rc-model vzhůru nohami a vysypte BB kuličky. 

Vyjměte baterii z těla rc-modelu, aby nedošlo k poškození modelu 

v důsledku vytečení baterie. 

Nikdy kanonem nemiřte na lidi, nebo zvířata. V případě, ţe toto 

nerespektujete, můţe lidem a zvířatům přivodit střelná zranění. 

Nikdy se nedívejte do hlavně kanónu 

V zájmu ochrany zraku se nikdy nedívejte do hlavně, kdyţ je BB kulička 

v zásobníku. Mějte na paměti, ţe můţe dojít k náhodnému výstřelu, kdyţ 

kanón není zajištěn a rádiový signál dálkového ovládání je slabý. 

Nehrajte si s modelem tanku na cestních komunikacích určených pro 

provoz motorových vozidel, abyste nezpůsobili dopravní nehodu. Také 

rc- model nepouţívejte v louţích, na písku, nebo koberci, abyste 

nezpůsobili poškození modelu a vznik mechanické závady na modelu. 

Nikdy nestřílejte v blízkosti pohybu osob, nebo automobilů, aby nedošlo 

k jejich ohroţení. 

Nikdy nedávejte malé části, nebo plastový pytlík malým dětem do 3 let, 

abyste nezpůsobili spolknutí malé části modelu, nebo udušení. 
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Pozor 

1. Nikdy rc-model nepouţívejte na veřejných komunikacích, 

v blízkosti lidí, nebo malých dětí. 

2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou 

manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, 

která je v blízkosti. 

3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, 

nebezpečí udušení! 

4. Pouţíváním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na 

správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout. 

 

Nevkládejte ruce do kol, nebo pásů rc-modelu bitevního tanku. Při 

manipulaci tanku v rukou a jeho drţení dbejte na drţení rc-modelu tělo, 

aby nedošlo k náhodnému úrazu v důsledku nesprávné manipulace s rc-

modelem. 

Dbejte na správnou manipulaci s dálkovým ovládáním, hlavně, aby 

nedošlo k přiblíţení antény do blízkosti tváře a nedošlo ke zranění očí. 

V případě, ţe dojde k ulomení antény, ulomené části antény jsou velice 

ostré a nebezpečné. V takovém případě kontaktujte svého prodejce, aby 

Vám zajistil náhradní anténu a mohli jste rc-model dále pouţívat. 
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Výrobce neodpovídá za zranění a škody v důsledku nesprávné 

manipulace s rc-modelem tanku a také neprovádí opravy způsobené 

nesprávnou manipulací s rc-modelem. Nikdy nemiřte kanónem na křehké 

materiály, jako je sklo, keramické materiály, lampy, světla, elektrická 

zařízení, nebo nábytek.  

Pečlivě uschovejte uţivatelskou příručku pro budoucí pouţití. V případě 

její ztráty kontaktujte výrobce, nebo prodejce, aby Vám zajistil náhradní.  

 

Nikdy rc-model bitevního tanku nerozebírejte, aby nedošlo k jeho 

nesprávné funkci, nebo ještě většímu poškození. V případě, ţe došlo ke 

kontaktu dálkového ovládání s vodou, okamţitě jej vypněte, vyjměte 

baterie a osušte jej suchým hadříkem. Nevystavujte rc-model, nebo 

dálkové ovládání silnému slunečnímu světlu, aby nedošlo k jeho 

poškození, nebo k nesprávné funkci v důsledku poškození. 
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Nikdy nepouţívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model pouţívejte 

zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby 

nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem. 

 

Pozor 

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte 

pomoc zkušené osoby, nebo dospělého. 

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými 

dětmi. 

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údrţbu. 

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu. 

Vţdy k nabíjení pouţívejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem. 

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci 

a chraňte jej před dětmi. 

Před čistěním vţdy vypněte rc-model a dálkové ovládání. 

Anténa dálkového ovládání je ostrá a nikdy ji nesměřujte do tváře, nebo 

očí. 

Vţdy pouţívejte baterie stejného sloţení a nikdy nekombinujte baterie 

s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení 
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výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým 

dohledem dospělé osoby. 

Vyměňte a zlikvidujte pouţité baterie. Baterie nesmí být v průběhu 

pouţívání zkratovány kontaktem s kovovými předměty. 

Pečlivě uschovejte návod k pouţití rc-modelu pro případ budoucího 

pouţití. 

 

Důležité informace k použití Li-Po baterii 

Důleţité informace k pouţití Li-Po 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 pouţity 

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 pouţitím úplně nabijte 

akumulátor!  
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• Nabijte baterii ihned po pouţití!  

• Během pouţívání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout!  

• Nezkratujte akumulátor! To můţe v nejhorším případě způsobit poţár a 

zkrátit jeho ţivotnost  

Dodavatel nenese ţádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, 

nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.  

 

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, coţ zahrnuje mimo jiné, správné 

zacházení s baterií a dodrţování nabíjecích postupů.  

* Nesprávné pouţití baterií můţe vést k poţáru nebo chemickému 

popálení.  

* Přetíţením, 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  
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extrémní opatrností. To můţe vést ke zranění.  

* Nikdy nezkratujte baterie, vţdy připojujte na správnou polaritu  

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

* Před uloţením (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 pokoţkou a očima.  

* Při styku s kůţí omývejte velkým mnoţstvím vody.  

* Při zasaţení očí vyplachujte velkým mnoţstvím vody a poraďte se s 

lékařem.  

* Přetíţení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.  

 

* Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je moţné. Nabíjecí proud musí být 

dodrţován.  

* Teplota při nabíjení: 0 ° C aţ +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíţ omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

neţ 65 ° C.  
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* Vybíjení: -20 Aţ +60 stupňů  

* Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníţenou kapacitou 

nejméně -20% a niţší.  

* Ţivotnost silně závisí na uţivateli  

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, ţe 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 pouţívejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při 

pouţití nesprávných nabíječek  
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Neneseme ţádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie můţe lithium-

polymerové články vznítit.  

* To můţe být způsobeno extrémním přetíţením, havárií nebo 

mechanickým  

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

* Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve neţ 

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, poţární deku.  

 

Příprava a použití rc-modelu  

 

Před montáţí příslušenství se ujistěte, ţe rc-model bitevního tanku a také 

dálkové ovládání funguje správně. V případě, ţe je příslušenství rc-

modelu na model osazeno, není moţná jeho oprava, v případě, ţe rc-

model, nebo dálkové ovládání nefunguje správně.  

V případě nesprávného pouţití modelu a zanedbání výrobcem 

stanovených doporučení, můţe dojít k nesprávnému fungování rc-

modelu, jeho poškození, nebo k úrazu. 
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Dbejte na bezpečnou manipulaci s nástroji při montáţi příslušenství a 

manipulaci s modelem. K fungování modelu jsou nutné baterie typu AA 

v počtu 8 kusů do dálkového ovládání. Nikdy nepouţívejte poškozené 

baterie, aby nedošlo ke zkratu. Při pouţívání rc-modelu noste ochranné 

brýle. 

 

Remote control uses 9V battery- dálkové ovládání pouţívá 9V baterii 

Rechargable 9.6 V battery- nabíjecí 9.6 V baterie 
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Popis částí rc-modelu bitevního tanku 

Otevřete poklop umístěný na věţičce a vloţte dnu zhruba 100 airsoft 

kuliček. Dejte vypínač střelby do polohy ON. Uzavřete poklop. Vypínač 

pro zapnutí a vypnutí kanónu je za normálních okolností v poloze OFF.  

Pouţitím BB kuliček jiné ráţe neţ je 6 mm, poškozených kuliček 

nepravidelného tvaru, nebo s poškozeným povrchem můţe vést 

k poškození mechanizmu střelby. 

Po vystřelení je kulička znečištěna a není moţné její další pouţití. Kulička, 

která je znečištěna pískem, blátem, nebo jinou nečistotou můţe snadno 

zablokovat mechanizmus střelby, nebo ho váţně poškodit. 

 

Popis těla rc-modelu bitevního tanku 
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Remote control- dálkové ovládání 

TX Antenna – anténa 

Power switch – vypínač 

BB bullet shooting muzzle- hlaveň kanónu 

Sprocket wheel- přední ozubené kolo 

Main switch of the tank- hlavní spínač tanku 

Road wheel- silniční kolečko 

 

Caterpillar- pás 

Idler wheel- kolečko volnoběhu  

Shooting switch- zapnutí a vypnutí střelby  

Place for commander- místo pro figurku velitele tanku 

RX antenna- anténa tanku 

Place for gun- místo pro osazení kulometu 

 

Bullet hatch- zásobník airsoft kuliček 

Firing indicator- kontrolka aktivace střelby 

BB shooting muzzle - kanón 

 



 

18 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

V případě pouţití kuliček, které jsou těţší neţ 0.2 g, není moţné je 

z kanónu vystřelit. V případě, ţe se pod poklop na věţičce tanku dostane 

nečistota, mechanizmus posunu kuliček můţe být narušen a střelba tím 

pak zpomalena, nebo znemoţněna. Rc-model tanku je vybaven 

mechanizmem hop-up, co znamená, ţe tank reaguje na střelbu zpětným 

rázem.   

 

Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

Zmáčkněte a uvolněte zadní stranu krytu baterií na dálkovém ovladači a 

tahem směrem dolů uvolněte kryt. Před otevřením krytu se ujistěte, ţe je 

dálkový ovladač vypnutý. 

Vloţte baterie do dálkového ovladače a dbejte na správnou polaritu. Při 

zapnutí rc-modelu bitevního tanku dbejte na to, aby byl dálkový ovladač 

zapnut a mohlo dojít ke vzájemnému propojení pomocí rádiové 

frekvence mezi oběma zařízeními.  

 

Při vypínání rc-modelu nejprve vypněte model a aţ poté dálkové 

ovládání.  

V případě, ţe nedošlo ke správnému spojení rc-modelu a dálkového 

ovladače, model reaguje na místě jemným cuknutím směrem dopředu. 

Vraťte ochrannou krytku baterií zpět na své místo. 
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Push the battery cover and remove it at the same time (make 

sure the switch is on OFF position)- otevřete kryt baterie posunem 

ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, (ujistěte se, ţe dálkové 

ovládání je vypnuto a vypínač je v poloze OFF- vypnuto) 

Load in the battery correctly- vloţte 3 x 1.5 V AA baterie a dbejte na 

správnou polaritu 

Close the cover- uzavřete kryt baterie 

Caution- when turning on power button, the remoter controller 

should be first turned ON.  
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When turning off power, the tank should be first turned OFF. If 

the sequence is reverse, the tank may suddenly rush forward. 

Před zapnutím tanku se ujistěte, ţe je vypínač tanku v poloze OFF- 

Vypnuto. Při zapnutí tanku můţe dojít k náhlému pohybu tanku směrem 

vpřed. 

Upozornění 

V případě, ţe baterie v dálkovém ovladači jsou osazeny s nesprávnou 

polaritou, můţe dojít k jejich vytečení, nebo k poškození dálkového 

ovládání. 

Nabíjení 

Před nabíjením je nutné správně zasunout svazek článku nabíjecí baterie 

rc-modelu do nabíječky pomocí konektoru. Po správném zapojení je 

moţné zapojit nabíječku do elektrické sítě. Doba nabíjení svazku baterii 

rc-modelu jsou 4 hodiny. Po dobití svazku článků baterie modelu, 

odpojte vţdy nabíječku ze zásuvky.  

Dbejte, aby nabíječka elektrických článku byla zapojena v elektrické síti 

s výrobcem předepsaným mnoţstvím voltů elektrického příkonu pro 

nabíječku dodávanou s modelem. 

Při nabíjení dojde ke zvýšenému zahřátí nabíječky a nabíjených baterii. 

Při vkládání nabíječky do elektrické sítě dbejte na to, aby nedošlo ke 

kontaktu prstů a části nabíječky, která se vkládá do zásuvky, nebezpečí 

zásahu elektrickým proudem.  
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Dbejte při připojování svazku baterii a nabíječky na správnou polaritu. 

 

Pull the cover fastener under the body and remove the battery 

cover- pomocí šroubováku uvolněte kryt baterie a otevřete prostor pro 

baterii 

ON/OFF- zapnutí a vypnutí 
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Load in the battery- vloţte baterii 

Close the battery cover- uzavřete prostor baterii pomocí krytu 

Popis a funkce dálkového ovládání 

 

 

Před zapnutím rc-modelu bitevního tanku, nejprve zapněte dálkové 

ovládání. Při vypnutí rc-modelu nejprve vypněte rc-model a aţ poté 

dálkové ovládání. V případě nesprávného zapnutí a vypnutí můţe dojít 
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k nesprávnému fungování modelu, protoţe nebyl správně rádiově 

propojen s dálkovým ovládáním, co se projevuje krátkým cuknutím 

směrem vpřed.  

TX Antenna- anténa ovladače 

Forward speed lever 3- tlačítko pro pohyb a rychlost vpřed 3 

Forward speed lever 2- tlačítko pro pohyb a rychlost vpřed 2 

Forward speed lever 1- tlačítko pro pohyb a rychlost vpřed 1 

Back speed lever -1- tlačítko pro pohyb vzad -1 

Back speed lever -2- tlačítko pro pohyb vzad -2 

 

Power switch- vypínač 

A turn left speed lever -2- tlačítko pro otáčení doleva -2 

A right turn speed lever -2- tlačítko pro otáčení doprava -2 

A right turn speed lever -1- tlačítko pro otáčení doprava -1 

Backward right spin -2- otočka doprava a dozadu -2 

Forward right spin- otočka vpřed doprava 

 

Backward left spin- otočka dozadu a doleva 

Forward left spin- otočka vpřed a doleva 
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Fire- střelba 

Muzzle up/down- pohyb kanónu směrem nahoru a dolů 

Fire (press 2 button together)- pro střelbu stiskněte obě tlačítka 

Turret moves right- otáčení věţičky tanku směrem doprava 

Turret moves left-otáčení věţičky tanku směrem doleva 

V případě, ţe se dálkový ovladač, nebo jeho anténa dotýkají rc-modelu, 

nebo jeho částí, mţe dojít k nesprávnému ovládání modelu. V uvnitř 

budov a obytných místností je zkrácený dosah dálkového ovládání. 

V případě, ţe je dálkové ovládání kratší vzdálenost, například jeden metr 

od modelu, zkraťte anténu. 

 

Pohyb rc-modelu tanku a jeho částí 

 

Forward speed lever -1–  pohyb vpřed -1 

Forward speed lever -2–  pohyb vpřed -2 

Forward speed lever -3–  pohyb vpřed -3 

Forward left spin – pohyb vpřed a doleva 

Backward left spin – pohyb vzad a doleva 

Backward left spin– pohyb vzad a doleva 

Backward speed lever -1 – pohyb vzad -1 
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Backward speed lever -2 – pohyb vzad -2 

Backward right spin- otočka vzad směrem doprava 

Forward right spin- otočka vpřed a doprava 

Speed – rychlost 
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Používání rc-modelu tanku ho 

Zapněte dálkové ovládání pomocí tlačítka ON a následně stiskněte na 

dálkovém ovladači tlačítko Start up a rc-model tanku reaguje zvukem 

motoru na nastartování. Čekejte po dobu pěti minut, světlomet svítí, 

model se zahřívá a připravuje funkci kouře.  

Poté můţete tuto funkci pouţívat. Funkci kouře vypnete pohybem 

vypínače kouře do polohy OFF. Opětovnou aktivaci kouře provedete 

posunem vypínače do polohy ON.  

Otáčení rc-modelu tanku ho 

 

 

Centre rotate to left- otočka těla tanku doleva 

Left- vlevo 

Right- vpravo 

Centre rotate to right- otočka těla tanku doprava 
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S tankem není možné provádět otočku věžičky tanku o 360 

stupňů! 

Turret left turn- otočka věţičky tanku směrem doleva 

Turret right turn- otočka věţičky tanku směrem doprava 

Gun up down- pohyb kulometu směrem nahoru a dolů 

Muzzle up down- pohyb kanónu směrem nahoru a dolů 

Dbejte, abyste odstranili před střelbou z kanonu ochrannou krytku 

střelby před tím, neţ se chystáte z kanonu střílet. Pokus o střelbo 

s ochrannou krytkou můţe způsobit poškození vnitřního mechanizmu 

střelby. 

 

 Před samotnou střelbou z kanonu proveďte následující 

- odstraňte ochrannou krytku kanonu 
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- naplňte zásobník airsoft kuličkami 

- střelbu aktivujte pomocí tlačítka střelby do polohy ON. 

 

Nabíjení kanonu airsoft kuličkami ho 

Otevřete poklop umístěný na věţičce a vloţte dnu zhruba 10-15 airsoft 

kuliček. 
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Dejte vypínač střelby do polohy ON. Uzavřete poklop. Vypínač pro 

zapnutí a vypnutí kanónu je za normálních okolností v poloze OFF. Po 

vystřelení je kulička znečištěna a není moţné její další pouţití. Kulička, 

která je znečištěna pískem, blátem, nebo jinou nečistotou můţe snadno 

zablokovat mechanizmus střelby, nebo ho váţně poškodit. 

 

Použití rc-modelu 

Rc-model bitevního tanku je vysoce sofistikované zařízení, které vyţaduje 

správnou manipulaci a péči. Dbejte na správné pouţívání modelu, který 

se nesmí pouţívat v písku, kamenech, vodě, aby nedošlo k poškození 

mechanických částí. Chraňte model před pádem. Nepouţívejte tank 

v místech s vodou a zvýšenou vlhkostí. Dálkové ovládání musí být také 

udrţováno v suchu.  

 

 

Nepouţívejte model v písku a na povrchu, který můţe způsobit jeho 

znečištění a poškodit mechanické části modelu. Nepouţívejte model ve 

vysoké trávě, nebo jiných místech, které mu můţou způsobovat 
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překáţky. Nevkládejte do zásobníku na BB kuličky jiné střelivo, neţ je 

výrobcem předepsáno.  

Opravy a údržba 

1. Vţdy pouţívejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 

teplotám. 

3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu 

moţnosti poškození elektrických částí 

4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, 

ţe objevíte mechanickou závadu, okamţitě ukončete provoz 

modelu do doby, neţ bude závada odstraněna. 

 

Všeobecné bezpečnostní  

 

• Tento přístroj není určen pro pouţití (osoby včetně dětí) se sníţenými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým 

postiţením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich 

bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model pouţívá 

 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 

3 let.) 

• Dodrţujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi 

nasazení 
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• 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 

• Neprovozujte model v blízkosti radiových stanic, vysokonapěťových  

stanic, transformátorů, hrozí ztráta kontroly nad modelem. 

 

• Pozor na ostré hrany modelu 

• Pouţívejte pouze dodané díly a příslušenství 

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

  můţe způsobit zkrat 

 

• Kontrolujte poškození modelu, nepouţívejte model do odstranění 

závady 

• Udrţujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí 

pouţití 

• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU 

A BATERIE VYCHLADNOUT! 

 

Důležité informace k použití baterii  

 

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 
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• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem 

dospělých 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být pouţity 

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 pouţitím úplně nabijte 

akumulátor! 

• Nabijte baterii ihned po pouţití!  

 

• Během pouţívání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To můţe v nejhorším případě způsobit poţár a 

zkrátit jeho ţivotnost 

 

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. 
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• Nesprávné pouţití baterií můţe vést k poţáru nebo chemickému 

popálení. 

• Přetíţením, 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 můţe vést ke zranění. 

• Nikdy nezkratujte baterie, vţdy připojujte na správnou polaritu 

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

 

• Před uloţením (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 pokoţkou a očima. 

• Při styku s kůţí omývejte velkým mnoţstvím vody. 

• Při zasaţení očí vyplachujte velkým mnoţstvím vody a poraďte se s 

lékařem. 

 

• Přetíţení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je moţné. Nabíjecí proud musí být 

dodrţován. 
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• Teplota při nabíjení: 0 ° C aţ +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíţ omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

neţ 65 ° C. 

• Vybíjení: -20 Aţ +60 stupňů 

• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníţenou kapacitou 

nejméně -20% a niţší. 

• Ţivotnost silně závisí na uţivateli 

 

Odstraňování potíží 

 

Rc-model není možné ovládat:  

- dálkové ovládání je vypnuté, zapněte dálkové ovládání 

- baterie v dálkovém ovládání jsou nesprávně vloţeny, zkontrolujte 

vloţení baterii a dbejte na správnou polaritu  

- Baterie jsou vybité, dobijte, nebo vyměňte baterie 

 

Rc-model nesprávně reaguje na pokyny dálkového ovládání: 

- Někdo jiný v blízkosti rc-modelu pouţívá stejnou rádiovou frekvenci 

- Vzdálenost rc-modelu a dálkového ovládání je větší neţ rádiový 

dosah mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, zkraťte vzdálenost 

- Baterie rc-modelu, nebo dálkového ovládání jsou vybité, dobijte 

baterie 
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- Anténa dálkového ovládání je nesprávně osazena, nebo není 

maximálně vysunuta do krajní polohy 

 


