1:18 RC BITEVNÍ TANK M26

Upozornění: Před prvním použitím výrobku 1:18 RC BITEVNÍ TANK M26 si důkladně přečtěte tento návod.

Jestliže není výrobek plně funkční, obraťte se na prodejce, u kterého jste tank zakoupili.

Tento bitevní tank na dálkové ovládání není hračka, ale model tanku ovládaný radiovým signálem. Umí střílet opravdu velkou silou. Tank má dostřel 20 - 30
metrů. Prosím zacházejte s tímto výrobkem velice opatrně, předejdete tak zbytečným zraněním. Před tím, než začnete tank používat, důkladně si přečtěte
následující upozornění.

Varování

Pokud si již s tankem nehrajete, dejte spínač
spouštějící zbraň do pozice OFF (VYPNUTO).
Pokud si již s tankem nehrajete, dejte
hlavní spínač do pozice OFF
(VYPNUTO).

Ochranné brýle by měly mít
všechny osoby, které se
nacházejí v blízkosti, kde se z
tohoto tanku střílí. Uvědomte si,
že střela se může kdykoliv od
něčeho pevného (např. zdi)
odrazit. (Myslete na to a
chovejte se tak, aby nikdo nebyl
zraněn).

Varování:
Pokud budou baterie vložené nesprávnou polaritou, může dojít k jejich vytečení a následnému poškození celého výrobku.

Nehody a poruchy spojené s tímto výrobkem jsou většinou způsobeny nedodržením všech doporučení, proto prosíme,
dodržujte všechna doporučení a nařízení.

Tento bitevní tank je opatřen dělem. Proto buďte opatrní, předejdete tak zbytečným nehodám a zraněním.
Prosím nasaďte si ochranné brýle
(nejsou součástí výrobku).

Před tím, než začněte na výrobek montovat veškeré doplňky, zkontrolujte, že je tank plně funkční.

Upozornění: S tímto bitevním tankem jezděte pouze uvnitř místnosti. Prosím předcházejte následujícím poruchám.

Varování

Tento tank je vyroben přesně na míru a mělo by se s ním zacházet opatrně. Nejezděte s tankem po kamenech, písku a prachu. Jemné částečky by se mohly dostat do motoru i kol.
Buďte také opatrní na dálkové ovládání, aby nedošlo k jeho vážnému poškození.

1. Dejte spínač spouštějící zbraň do
pozice OFF (VYPNUTO).
2. Vyjměte z tanku všechny střely
(tank otočte a střely z něj vysypte).
3. Vyjměte baterie (jinak může dojít k
jejich vybití a následnému vytečení).

Upozornění: Nestřílejte na lidi nebo zvířata.

Pokud je dálkové ovládání
rušeno jiným vlněním nebo je
radiový signál příliš slabý, může
tank začít náhodně střílet.
Okamžitě přestaňte s tankem
jezdit a střílet. (Nezapomeňte
vypnout spínač na dělové hlavici
– přepnout ho do pozice OFF).

1

Baterie (dálkové ovládání)

1. Zatlačte na kryt úložného prostoru baterií,
tím ho odstraníte. (Ujistěte se, že je spínač v
pozici OFF (Vypnuto)).

2. Vložte baterie správnou polaritou.

3x 1,5 V baterie (nejsou
součástí balení)

Upozornění: Nikdy nekoukejte přímo do ústí hlavně.
Nemiřte na lidi nebo zvířata.
Mohlo by dojít k vážné nehodě.

Nikdy se nedívejte přímo do ústí
hlavně (ať už je v ní střela, či ne),
předejdete tak zranění očí. Může dojít
k náhodné střelbě i při slabém
rádiovém signálu.

Prudké rány způsobené pády
nebo nárazy tanku mohou
způsobit poruchy.

S tankem si nehrajte na místech,
kde by mohl navlhnout. (To samé
platí pro dálkové ovládání.)

Nehrajte si s tankem na písku, na
prašných plochách, nebo na
podobných místech.

Nehrajte si s tankem na trávě
nebo na místech s podobným
terénem. Tyto povrchy zhoršují
jízdní vlastnosti tanku.

Instalační nástroje

Do otvoru pro střely nedávejte
jiné předměty.

3. Vraťte kryt na své místo.

Pro větší bezpečnost noste ochranné brýle.

Upozornění: Než zapnete spínač tanku, nejprve by se měl
zapnout spínač na dálkovém ovládání. Pokud chcete vypnout
spínač tanku, pak nejprve vypněte dálkové ovládání.

Upozornění
Upozornění: Nikdy nestřílejte z tanku v místech, kde se nacházejí lidé, nebo kde projíždí auta.

Upozornění: Nehrajte si s tankem na veřejných komunikacích.

Střílení na těchto místech může být
velice nebezpečné.

Nikdy si nehrajte s tankem na
veřejných komunikacích,
předejte tak možným
dopravním nehodám. Nehrajte
si s tankem v blízkosti vodních
zdrojů, na písku nebo koberci,
mohlo by dojít k omezení
funkce tanku.

S nástroji zacházejte opatrně.

Varování

Dálkové ovládání vyžaduje: 3 x 1,5 V AA baterie (nejsou součástí balení).

1. Dávejte pozor, abyste se nijak
nezranili o baterie.
2. Nemíchejte různé typy baterií.

Tank vyžaduje 8 x 1,5 V AA baterie
(nejsou součástí balení).

Upozornění: Malé části mohou být spolknuty malými dětmi.

Upozornění: Nedávejte ruce do kol nebo jízdních pásů.

Malé části a plastové obaly,
které jsou součástí výrobku,
mohou být spolknuty malými
dětmi.

Nedávejte ruce do kol nebo jízdních
pásů, mohlo by dojít ke zranění.
Nedotýkejte se kol či jízdních pásů,
mohli byste tak omezit funkci tanku.

Sada obsahuje

Baterie (tank)
1. Zatlačte na kryt úložného prostoru baterií, tím ho odstraníte.

Upozornění: Před tím, než začnete na tank montovat všechny doplňky, zkontrolujte, že je tento výrobek plně funkční.

Dálkové ovládání
Místo na zbraň

Anténa

Místo pro velitele

Spínač ON/OFF
(VYPNUTO/ZAPNUTO)

Anténa
Místo na střely

Hledáček

Upozornění: Baterie vkládejte správnou polaritou.

Upozornění: Nemiřte na nikoho anténou a ani se s ní nepřibližujte příliš blízko obličeji.

Spouštěč střel

Baterie vkládejte správnou polaritou.
Při nedodržení tohoto postupu, by
mohly baterie ve výrobku vytéct
a mohlo by dojít k jejich vznícení.

Konec antény by mohl způsobit
zranění očí. Nemáchejte
anténou v blízkosti osob. Pokud
by došlo ke zlomení antény,
musí být ihned vyměněna.
Zlomená anténa je velice ostrá
a mohlo by dojít ke zranění.

Upozornění:
• Dříve, než zapnete spínač
na tanku (přesunete ho do
pozice ON), zapněte spínač
na dálkovém ovládání (dejte
ho do pozice ON). Pokud
chcete vypnout spínač na
tanku (dát ho do pozice OFF),
nejprve vypněte dálkové
ovládání (spínač přepněte do
pozice OFF). Pokud tak
neučiníte, nemusel by tank
správně fungovat.
• Když je anténa příliš blízko
tanku, nebo se dotýká
nějakého předmětu, tank lze
jen těžko ovládat.
• Pokud s tankem jezdíte
venku, radiové spojení může
být slabší.
• Pokud je vzdálenost mezi
tankem a samotným
ovládáním kolem 1 metru a
méně, zkraťte anténu.
• Pokud dělo tanku do
něčeho narazí, může se
ohnout, a tak dojít k
poškození funkce střelby.

Upozornění:
• Pokud tank najede na
nějakou nerovnou plochu,
nebo se mu zasekne pás,
nepokoušejte se s tankem
dále jezdit. Mohlo by dojít k
poškození motoru nebo
podvozku.
• Pokud se uvolní pás, tank
vypněte a pokuste se ho
nasadit zpět.

Spínač ON/OFF
(VYPNUTO/ZAPNUTO)
Hlavní spínač ON/OFF
(ZAPNUTO/VYPNUTO) je umístěn
na spodní části tanku.

Silniční kolo
Řetězové kolo

Co je to centrální rotace tanku? Jednoduše je to otočení tanku na místě.

Doporučení: Veškeré funkce tanku můžete kombinovat. Dosáhnete tak realistické funkce tanku.

Anténa

Rychlostní tlačítko vpřed - 3

Části dálkového ovládání:

Světelný indikátor
Přední levá otočka

Upozornění:
Pokud se rozhodnete ke kombinaci různých funkcí tanku, mějte na mysli, že se baterie daleko více vybíjejí.

Zadní levá otočka
Rychlostní tlačítko vpřed - 2

Přední pravá otočka

Rychlostní tlačítko vpřed - 1

VLEVO

VPRAVO

Zadní pravá otočka

Varování

Rychlostní tlačítko vpravo -1

Varování

Rychlostní tlačítko vzad - 1

Rychlostní tlačítko vpravo - 2

Rychlostní tlačítko vzad - 2
STŘELA

Rychlostní tlačítko vlevo - 2
Rychlostní tlačítko vlevo - 1
Spínač
OFF/ON (VYPNUTO/ZAPNUTO)

STŘELA

Pohyb děla
nahoru/dolů

Pohyb děla nahoru/dolů

Pohyb děla vlevo

Pohyb děla vpravo

RYCHLOST II

Rychlostní tlačítko vpřed - 2

Rychlostní tlačítko vpřed - 1

Pokud je dálkové ovládání
rušeno jiným vlněním nebo je
radiový signál příliš slabý, může
tank začít náhodně střílet.
Okamžitě přestaňte s tankem
jezdit a střílet. (Nezapomeňte
vypnout spouštěč střel –
přepnout ho do pozice OFF).

Pokud je hlaveň děla zaprášená
nebo špinavá, nemělo by se z
děla střílet.

Jak dělo ovládat

Otočení děla vlevo.

Otočení děla vpravo.

Zmáčkněte příslušné
tlačítko pro otočení
děla vlevo.

Zmáčkněte příslušné
tlačítko pro otočení
děla vpravo.

Rychlostní tlačítko vpřed - 3

Vzdálenost dostřelu je až 25
metrů. Vzdálenost se liší v
závislosti na úhlu střely a
povětrnostních podmínkách.

RYCHLOST I

Varování:

Přední pravá otočka

Přední levá otočka

• Střelba může být zahájena
pouze v bezpečném prostředí.
• Všechni lidé stojící v prostoru,
kde se střílí, by měli nosit
ochranné brýle.
• Občas se stane, že se střela
v hlavni zasekne, nepokoušejte
se ji jakkoliv vyndat, střela může
kdykoliv vystřelit. Tank vypněte
a pak střelu vyndejte.
• Na ústí hlavně děla dávejte
ochrannou krytku. Vypněte
hlavní spínač a také spínač
střelby.

Pokud uslyšíte „cvak“, dělo se otočilo do svého maxima. Dále se už neotočí.

Rychlostní tlačítko vzad - 1

Rychlostní tlačítko vzad - 2

Sepněte spínač střelby do pozice ON (ZAPNUTO).

Průměr střely nesmí
být větší jak 6 mm.

OFF (VYPNUTO)
Střela

Zavřít

Délka dostřelu bude mnohem větší. Podívejte se na obrázek.

Zmáčkněte tlačítko pro pohyb děla nahoru/dolů.
Pokud toto tlačítko držíte, dělo se stále pohybuje nahoru/dolů.

Upozornění:

Střela (zmáčkněte obě dvě
tlačítka najednou)

Balistická trajektorie bez vyrovnávacího systému

Tento tank je vybaven vyrovnávacím systémem.
Tento sytém umožňuje střele díky její rotaci doletět dále a s větší rychlostí. Střela letí přímo.

Pro přípravu střelby následujte krok číslo 6.

STŘELA

Pokud střela vystřelí, indikátor střelby se rozsvítí.

Upozornění:
Dělo nebude střílet, pokud je spínač na
tanku a spínač střelby vypnutý
(v pozici OFF).

Spínač nechte zapnutý
pouze po dobu střelby.

Otevřít

Balistická trajektorie s vyrovnávacím systémem.

STŘELA
VZAD I

Nepoužívejte více nábojů, než se
vejde do zásobníku, mohlo by dojít
k poškození tanku.

Nastavení vyrovnávacího sytému.

Pohyb děla nahoru/dolů

Dělo by mělo zůstat v
horizontální poloze.

VZAD II

Nehrajte si s tankem na trávě
nebo na místech s podobným
povrchem, tyto povrchy zhoršují
jízdní vlastnosti tanku.

Nedávejte do hlavně jiné
předměty.

Rádiové zařízení pracuje v kmitočtovém pásmu 27 MHz. Maximální radiofrekvenční výkon, vysílaný v uvedeném
kmitočtovém pásmu, je 4 mW e.r.p.

Střela s nerovným
povrchem.

POHYB DĚLA
NAHORU/DOLŮ

Zadní pravá otočka

Nehrajte si s tankem na písku, na
prašných plochách, nebo
podobných místech.

Do hlavně by se neměla dostat špína a také jiné než doporučené střely.

Pohyb děla nahoru/dolů

Upozornění:

Zadní levá otočka

S tankem si nehrajte na místech,
kde by mohl navlhnout. (To samé
platí pro dálkové ovládání.)

Pokud je hlaveň děla zaprášená nebo špinavá, z děla nestřílejte.

Zvláštní střela

POHYB DĚLA
NAHORU/DOLŮ

Prudké rány způsobené pády
nebo nárazy tanku, mohou
způsobit poruchy.

1. Otevřete zásobník na střely a dejte do něj 10 - 15 střel.

Pokud se do hlavně dostane
prach nebo písek, mohlo by dojít
k vnitřnímu poškození tanku.
Nesprávným nabíjením může
dojít k poškození tanku.
Pokud byste chtěli používat
střely vážící více jak 0,2 g,
nebude výstřel tak silný.
Pokud se do zbraně dostane
prach nebo písek, obraťte tank
vzhůru nohama a pokuste se
tyto části vysypat. Můžete se
pokusit také hlaveň
profouknout. Tank musí být
vypnutý (spínač je v pozici OFF).

Maximum otáčení děla je velké,
avšak otáčení do tohoto maxima
se nedoporučuje, mohlo by dojít
k poškození děla.

Upozornění:
RYCHLOST III

Jak tank nabít

Nejprve zapněte dálkové ovládání a poté zapněte tank (přepněte spínače do pozice ON (ZAPNUTO)).

Upozornění:

Střela (zmáčkněte obě dvě tlačítka najednou)

Zacházejte s tankem opatrně. Mohlo by dojít k jeho poškození. Vyhněte se následujícím situacím.

Příklady:
Jízda + Pohyb děla nahoru/dolů = Tank jede a dělo se pohybuje.
Jízda + Střelba = Tank jede a střílí.
Můžete si vymyslet jakoukoliv kombinaci pohybů.

Centrální rotace vpravo

Centrální rotace vlevo

Nejdříve zapněte dálkové ovládání (přepněte spínač
dálkového ovládání do pozice ON)), až poté zapněte tank do
pozice ON).

8 x 1,5 V baterie (nejsou
součástí balení)

Pás

Centrální rotace tanku

Jak tank ovládat

3. Vraťte kryt na své místo.

Zadní kolo

Ústí hlavně
Upozornění! Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění či nehodu způsobenou samotným uživatelem a jeho nesprávným nebo neopatrným zacházením s výrobkem.
Nemiřte výrobkem na křehké nebo lehce poškoditelné věci jako je sklo, nábytek, nádobí, atd..
Střely se mohou ve zbrani snadno zaseknout. Pokud se tak stane, nedávejte do zbraně další střely nebo jakékoliv jiné předměty.
Uschovejte návod pro budoucí potřebu, jsou zde uvedeny důležité informace.
Nikdy výrobek nepředělávejte nebo jakkoliv neupravujte.
Pokud tank nebo dálkové ovládání navlhne nebo přijde do kontaktu s vodou. Ihned tank a ovládání vypněte a vyjměte z nich baterie. Pokuste se výrobek vysušit.
Nevystavujte tank nebo dálkové ovládání přímému slunečnímu svitu. Mohlo by dojít k deformaci nebo omezení funkce výrobku.

2. Vložte baterie správnou polaritou.

Kryt úložného prostoru baterií

ON (ZAPNUTO)

Tímto Yierda Toys Factory prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1:18 RC BITEVNÍ TANK M26 EP02693 je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.epline.cz.

