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OBSERVAŢII IMPORTANTE
RC-Monster Truck
• Camion model cu telecomenzi MHz
• Cu faruri LED
• Complet funcţionale
maşina întotdeauna într-o poziţie din
care să se poată păşi într-o parte rapid,
dacă este cazul
Indicaţii de siguranţă pentru
telecomandă:
• Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din
telecomandă înainte de încărcare.
• Bateriile nereîncărcabile nu se vor
încărca.
• Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate
numai sub supravegherea adulţilor.
• Tipurile diferite de baterii sau bateriile
noi şi folosite nu trebuie utilizate
împreună.
• Este permisă utilizarea numai a bateriilor
recomandate sau a unui tip identic ca
specificaţii.
• Recomandăm pentru telecomandă
baterii alcalimangan noi. Bateriile de
unică folosinţă pentru această
telecomandă şi alte aparate electrice
care funcţionează în gospodărie pot fi
înlocuite ecologic cu baterii reîncărcabile
(acumulatori).
• Bateriile trebuie introduse cu polaritatea
corectă (+ şi -).
• Bateriile epuizate trebuie scoase din
telecomandă.
• Nu este permisă scurtcircuitarea
bornelor de conectare. Vă rugăm să
scoateţi bateriile din telecomandă, dacă
nu sunt folosite timp mai îndelungat.
• Dacă telecomanda nu mai funcţionează
în mod optim, trebuie introduse baterii
noi, respectiv bateriile trebuie încărcate.

Cerinţe privind bateriile
pentru telecomandă:
Alimentarea cu tensiune:
Baterie: 1 baterie bloc de 9 V
6F22 (inclusă)
Cerinţe privind bateriile
pentru maşină:
Alimentarea cu tensiune:
Baterie: 5 x 1,5 V AA LR6
(incluse)

Român

1 MAŞINĂ
1A Axă antrenată
1B Far faţă
1C Antenă sub caroserie
1D Întrerupător ON/OFF
1E Dispozitiv de echilibrare pentru
deplasare înainte
1F Compartimentul bateriilor
1G Şurub de asigurare a
compartimentului bateriilor

2 TELECOMANDĂ
2A Manetă de
acceleraţie
2B LED alimentare
2C Antenă
2D Manetă de
direcţie

2E Compartimentul
bateriilor
2F Manetă de
siguranţă

Luaţi în considerare şi că: telecomanda nu deţine
un întrerupător ON/OFF. Se activează automat la
acţionarea manetei de acceleraţie/direcţie.
AA
AA
AA
AA
AA

Indicaţii de siguranţă:
• Această maşină este adecvată
pentru copii cu vârsta de minim 8
ani. Supravegherea părinţilor este
necesară în timpul utilizării maşinii.
• Atenţie! Nu este adecvată pentru copiii
sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de
sufocare!
• Această maşină este adecvată pentru
utilizarea în spaţii interioare şi în aer
liber în condiţii de vreme uscată.
• Păstraţi la distanţă mâinile, faţa şi
îmbrăcămintea largă în timpul
funcţionării maşinii.
• Opriţi telecomanda şi maşina dacă nu le
utilizaţi.
• Scoateţi bateriile din telecomandă şi din
maşină dacă acestea nu sunt utilizate.
• Menţineţi maşina întotdeauna în câmpul
dumneavoastră vizual pentru a nu
pierde controlul asupra maşinii. O
utilizare neatentă şi neglijentă poate
cauza daune considerabile.
• Vă rugăm să păstraţi acest manual de
utilizare.
• Utilizatorul are voie să utilizeze această
maşină numai conform instrucţiunilor de
folosire din acest manual de utilizare.
• Nu utilizaţi maşina în apropierea
persoanelor, animalelor, cursurilor de
apă şi a cablurilor electrice.
• Această maşină nu este adecvată pentru
oameni cu deficienţe fizice sau psihice.
• Nu este permisă utilizarea acestei
maşini pe drumurile publice!
• În general, trebuie avut în vedere ca
modelul să nu poată răni pe nimeni, de
asemenea, prin luarea în considerare a
disfuncţionalităţilor şi a defectelor.
• Este permisă repararea sau modificarea
constructivă a produsului numai cu
piese originale aprobate. În caz contrar,
maşina poate fi deteriorată sau poate
reprezenta un pericol.
• Pentru a evita riscurile, conduceţi

Întreţinerea şi îngrijirea:
• Vă rugăm să ştergeţi maşina numai cu o
lavetă umedă, curată.
• Protejaţi maşina şi bateriile împotriva
razelor directe ale soarelui şi/sau acţiunii
directe a căldurii.
• Nu permiteţi ca maşina, telecomanda şi
încărcătorul să intre în contact cu apa,
deoarece astfel piesele electronice pot fi
deteriorate.
• Transformatoarele, sursele de reţea sau
încărcătoarele, care se utilizează împreună
cu modelul, trebuie verificate la intervale
regulate dacă ştecărele, cablurile,
carcasele şi alte piese sunt deteriorate, şi
eventualele deteriorări trebuie reparate
mai întâi înainte de a fi permisă utilizarea
în continuare a aparatelor!

3 INTRODUCEREA BATERIILOR

Telecomandă
3A Deschideţi în sus capacul compartimentului
bateriilor prin ridicarea manetei de
Legea privind deşeurile
siguranţă (2F).
electrice şi electronice:
3B Introduceţi acum o baterie bloc de 9
La sfârşitul duratei de viaţă vă
V conform specificaţiilor de polaritate
rugăm să scoateţi toate bateriile
indicate în compartimentul bateriilor (2E) şi
şi să le eliminaţi separat.
închideţi din nou compartimentul bateriilor.
Predaţi toate aparatele acţionate electric la centrele 3C Introduceţi antena aferentă (2C) cu atenţie
de colectare a deşeurilor electrice şi electronice de
în orificiul de la partea superioară a
pe plan local. Restul pieselor se pot arunca la
telecomenzii şi rotiţi-o cu atenţie în sens
gunoiul menajer. Vă mulţumim pentru ajutor!
orar.
Atenţie: Pericol ca urmare a
formării căldurii şi a pieselor
rotative în funcţiune! Este necesară
supravegherea de către adulţi!

Model
3D Desfaceţi şurubul de siguranţă (1G)
al compartimentului bateriilor în sens
antiorar cu ajutorul unei şurubelniţe
obişnuite, deschideţi clapeta.
Prin prezenta, Revell GmbH, declară
că acest produs se află în conformitate 3E Introduceţi acum 5 baterii AA conform
cu cerinţele fundamentale şi cu
specificaţiilor de polaritate indicate în
reglementările corespunzătoare ale
compartimentul bateriilor.
Directivei 1999/5/CE. conformitate se găseşte la
3F
Reaşezaţi
apoi capacul şi rotiţi din nou
www.revell-control.de.
şurubul de siguranţă (1G) în sens orar.
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5 ECHILIBRAREA

Pentru pornire, setaţi întrerupătorul
ON/OFF (1D) de la partea inferioară a
modelului în poziţia ON. Telecomanda
porneşte automat la acţionarea manetei
de acceleraţie/direcţie. După utilizare,
întrerupătorul ON/OFF al maşinii trebuie
adus în poziţia OFF. În caz contrar, se
poate declanşa în mod neintenţionat o
comandă de deplasare, care permite
pornirea automată de pe loc a maşinii şi
poate cauza daune considerabile.

Echilibrarea corectă este premisa de
bază pentru un comportament optim
de deplasare al maşinii. Adaptarea este
simplă, este nevoie însă de puţină răbdare
şi percepere. Vă rugăm să respectaţi cu
exactitate următoarele indicaţii:
Dacă maşina trage spre stânga sau
dreapta fără virare în timpul deplasării:
corectaţi alinierea roţilor prin rotirea
dispozitivului de echilibrare (1E) în direcţie
opusă.

6 COMANDA MAŞINII

REMEDIEREA ERORILOR
Problemă:

Maşina nu se deplasează.

Cauză:

• Bateriile sunt prea slabe sau sunt epuizate.

Român

Român

4 PREGĂTIREA PENTRU PORNIRE

Remediere: • Este posibil ca bateriile să fi fost introduse incorect. Vă rugăm să respectaţi
specificaţiile polarităţii din model.
• Vă rugăm să înlocuiţi bateriile cu unele noi.
Problemă:

Telecomanda nu funcţionează.

Cauză:

• Bateria a fost introdusă incorect.
• Bateria nu mai are energie.

Remediere: • Verifi caţi dacă bateriile sunt introduse corect.
• Vă rugăm să înlocuiţi bateriile cu unele noi.
Problemă:

Maşina nu permite controlul cu telecomanda radio.

Cauză:

• Bateriile sunt epuizate.
• Conexiunea dintre telecomandă şi maşină s-a întrerupt.

Remediere: • Introduceţi baterii noi.
• Dacă modelul se mişcă la o distanţă mai mare de 10 metri faţă de model.

6A Pentru a deplasa maşina înainte, apăsaţi spre faţă maneta de acceleraţie (2A) de pe
partea stângă a telecomenzii.
6B Pentru a deplasa maşina înapoi, apăsaţi maneta de acceleraţie (2A) spre spate. Modelul
se opreşte instantaneu după eliberarea manetei.
6C Pentru a deplasa maşina în curbe la stânga, apăsaţi maneta de direcţie (2D) spre stânga.
6C Pentru a deplasa maşina în curbe la dreapta, apăsaţi maneta de direcţie (2D) spre
dreapta.

INDICAŢII PENTRU DEPLASAREA SIGURĂ
RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU DEPLASARE:
• Menţineţi maşina întotdeauna în câmpul dumneavoastră vizual şi nu vă uitaţi pe
telecomandă!
• La primele încercări de deplasare, există tendinţa de a acţiona regulatorul prea
puternic. Aveţi în vedere să aveţi sufi cient spaţiu disponibil.
• După o coliziune, eliberaţi imediat regulatorul de viteză, pentru a evita o deteriorare a
pieselor electronice.
PERIMETRU ADECVAT PENTRU DEPLASAREA MAŞINII:
Locul, în care trebuie să se deplaseze maşina, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
1. Trebuie să fi e vorba de un loc, unde să existe o suprafaţă liberă sufi cientă, fără
obstacole perturbante.
2. La pornirea maşinii, asiguraţi-vă obligatoriu că în imediata apropiere nu se află
oameni şi animale.
3. Observaţi maşina întotdeauna pentru ca acesta să nu se deplaseze contra şoferului,
altor oameni sau animale şi să le rănească.
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Recomandări şi ponturi se găsesc în internet, accesând www.revell-control.de.

INDICAŢII DE SERVICE
Dacă accesaţi www.revell-control.de, veţi găsi
posibilităţi de comandă şi recomandări de înlocuire
a pieselor de schimb, precum şi informaţii utile pentru
toate modelele Revell Control.
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