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INSTRUKCJA

Pragniemy, abyś spędził wiele godzin ciesząc się z naszego wspólnego hobby jakim jest modelarstwo. Należy jednak 
pamiętać, zachowanie bezpieczeństwa jest nierozłącznym elementem tego hobby. Jest bardzo ważne, aby przeczytać 
poniższą instrukcje i wziąć pod uwag wszystkie nasze sugestie dotyczące bezpieczeństwa.

MODELE ZDALNIE STEROWANE NIE SĄ ZABAWKAMI
PODSTAWOWE ZASADY - o których należy zawsze pamiętać
1) Zawsze najpierw wąłcz nadajnik i dopiero potem włącz model.
2) Zawsze najpierw wyącz model, a dopiero potem wyłączaj nadajnik.

Modele mogą być niebezpieczne jeśli nie są użytkowane prawidłowo i niezgodnie z ich przeznaczeniem. Problemy techniczne
jakie mogą się pojawić w systemach elektrycznych lub mechanicznych mogą spowodować niespodziewane reakcje modeli. 
Sprawdzaj okresowo czy modele i przewody zasilające elementów elektrycznych nie posiadaj uszkodzeń. Nie używaj 
ponownie elementów, które uległy uszkodzeniu . Używaj jedynie tych komponentów akcesoriów, które wyraźnie zaleca 
producent.

AKUMULATORY - BATERIE
Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad obsługi:
• Nie umieszczaj akumulatorów blisko źródeł ciepła (ogień , grzejniki)
• Nie uderzaj i nie rzucaj o twarde powierzchnie, nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozbieraj akumulatorów
• Nie zanurzaj akumulatorów w wodzie, przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu
• Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego celu
• Wybierz proces ładowania zgodny z typem i parametrami akumulatora
• Nie rozładowuj nadmiernie akumulatorów, całkowite rozładowanie może doprowadzić do uszkodzenia.
• Nie podłączaj akumulatorów do gniazdka sieciowego 230V
• Nie przerabiaj akumulatorów
• Zawsze odłączaj akumulatory od modelu, gdy nie jest używany
• Doładowuj akumulator gdy jest nie używany przez dłuższy czas co napięcia znamionowego
• Nie wrzucaj akumulatorów, zużyte oddaj do utylizacji

WYŁADOWANIE ATMOSFERYCZNE
Pioruny powodują powstawania fal magnetycznych mogące zakłóca poprawną pracę urządzenia, nawet wtedy gdy zbliża się 
burza. W takim przypadku wstrzymaj się od korzystania z modelu.

URUCHOMIENIE MODELU
- Włóż baterie do nadajnika
- Włącz nadajnik
- Podłącz pakiet akumulatorów w modelu
- Włącz model
- Sprawdź poprawność reakcji modelu na polecenia z nadajnika
- W razie konieczności skoryguj ustawienia nadajnika
- Skorzystaj ze szczegółowej dokumentacji dostarczonej z modelem, informacje tam zawarte są dostępne w powszechnie 
zrozumiałej formie graficznej - Jeśli jesteś początkującym w świecie zdalnie sterowanych modeli, zalecamy skontaktowanie 
się z firmowym sklepem modelarskim lub serwisem.

Rozszerzone informacje oraz zasady postępowania znajdują się na naszej stronie www.Modele-Centrum.pl 

Nie mając wpływu na to w jaki sposób instalujesz, operujesz ,obsługujesz i używasz modele zdalnie sterowane nie ponosimy 
odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub koszty wynikające z niewłaściwego użytkowania naszych produktów.
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NASZE ODDZIAŁY

Katowice  -  40-282 Katowice ul. Paderewskiego 63
Wrocław  -  55-040 Bielany Wrocławskie ul. Fiołkowa 16/1c
Łódź  -  92-302 Łódź ul. Rokicińska 46
Dąbrowa Górnicza  -  41-300 Dąbrowa Górniczaul. Łańcuckiego 31A
Warszawa  -  02-781 Warszawa ul.Roentgena 46

Biuro Obsługi Klienta
Informacje o produktach i zamówieniach, sprzedaż wysyłkowa , wsparcie

222 950 509 , 327 905 940
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