
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Model numer E527

Główne parametry

Skład: plastik i elektroniczne elementy
Baterie w aucie: 4 x 1,5V AA
Baterie w pilocie: 2 x 1,5V AA

Umieszczanie baterii

1. Zdejmij przykrywę komory baterii znajdującą się w tylniej części pilota. 
Włóż 2 baterie AA 1,5V w poprawy sposób. Zamknij obudowę i zakręć śrubki (obrazek 2A).

2. Otwórz przykrywę komory baterii na spodniej stronie auta i umieść w komorze 
4 baterie AA 1,5V. Zamknij obudowę i zakręć śrubki (obrazek 2B).

Montaż przewodu i zbiornika wody

1. Z kolorowego pudełka wyjmij przewód i zamontuj na nim końcówkę. Ostrożnie naciągnij 
przewód do pozycji jak na obrazku 3A (na krawędzi drabiny).
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Strzelanie wodą Indykator

Sterowanie drabiną w górę/w dół

Specy� kacja i kolor mogą się 
różnić od tych przedstawionych na 
rysunkach i zdjęciach z instrukci. 



Podstawowe sterowanie

1. Włączanie/wyłączanie
● Naciśnij przycisk włączania/wyłącznia. 

Usłyszysz dźwięk. 
2. Klakson
● Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie 

usłyszysz trąbienie.  
3. Jazda do przodu/do tyłu
● Lewym drążkiem steruje się do przodu i do tyłu, 

więcej obrazek 5B.
4. Skręt w prawo/w lewo
● Prawy drążek służy do skręcania w prawo i w lewo, 

węcej obrazek 5C.
5. Obracanie drabiny
● Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk aby drabina obracała się w prawą lub w lewą 

stronę. W trakcie tych działań rozświeci się migająca lampka ostzregawcza na kabinie oraz 
przednie i tylne światła  (rysunek 5D). 
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Automatyczne parowanie

1. Po włożeniu baterii włącz pilot i auto. Usłyszysz 
dźwięk, na aucie rozświecą się światła a na pilo-
cie zaświeci się dioda kontrolna. Auto zaczne się 
automatycznie parować z pilotem. Po zakończeniu 
parowania usłyszysz podwójny dźwięk.

2. Każdy pilot może być sparowany wyłącznie z jednym 
autem. Prawidłowe sparowanie urządzeń nie powin-
no wywoływać żadnych problemów w sterowaniu.

3. Parowanie z innym autem lub pilotem może nastąpić 
po wyłączeniu urządzeń i ponownym włączeniu. 
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2. Napełnij zbiornik w aucie czystą wodą jak na  obrazku 3B. Nie zapomnij wylać wody ze 
zbiornika jeśli nie używasz auta. Nie zapomnij zakryć zbiornika z wodą aby nie dostały się 
do niego nieczystości. 

Obr 3A Obr 3B

Otwór na 
napełnienie 

Obr 5A

Obr 5B

Obr 5C

Do tyłu

Do przodu

W prawą 
stronę

W lewą stronę

Obr 5D

Obracanie
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Zaawansowane funkcje

1. Ztłumienie dźwięku
● Po włączeniu auta przytrzymaj dłużej przycisk klaksonu a auto wyłączy dźwięk. Dźwięk przy-

wrócisz ponownym naciśnięciem klaksonu. 
2. DEMO
● Po naciśnieciu przycisku auto przejdzie do trybu demonstracyjnego, w którym pokaże swoje 

możliwości. Demonstrację zatrzymasz ponownie naciskając przycisk DEMO.
3. Automatyczne wyłączanie
● Auto wyłączy się automatycznie jeśli od momentu włączenia przez 60 sekund nie dostane 

żadnego polecenia.
4. Cofanie
● Przy cofaniu włącza się dźwięk i światło.
5. Multiplayer
● Auto działa na frekfencji 2.4GHz, dlatego można używać w tym samym momencie więcej 

sparowanych ze sobą aut i pilotów.
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Obr 5E

6. Podnoszenie i opuszczanie drabiny 
● Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk aby 

drabina podnosiła się i opuszczała. W trakcie tych działań 
usłyszysz charakterystyczne dźwięki oraz rozświeci się 
migająca lampka ostrzegawcza na kabinie oraz przednie 
i tylne światła (rysunek 5E). 

7. Syrena
● Po włączeniu auta przyciśnij odpowiedni przycisk na 

pilocie aby włączyć dźwięk syreny. W trakcie tgo działania 
rozświeci się migająca lampka ostrzegawcza na kabinie. 
Syrenę wyłączysz ponownym naciśnieciem przycisku.

8. Gasimy!
● Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku z przewodu po-

leci woda, jeśli zbiornik wody jest pełen. Po zdjęciu palca 
z przycisku woda przestanie płynąć z przewodu. Nie celuj 
wodą w twarz, zwkłaszcza w oczy ani w żadne miejsca, 
które nie powinny mieć stycznści z wodą.

Obr 5F

Podnoszenie i opuszczanie 
drabiny

Gasimy!

Baterie

Wyłącz urządzenie i wyjmij baterie z auta i pilota w przypadku, że nie będziesz z niego korzystać 
dłuższy czas. 
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Wszystkie funkce można włączyć jednocześnie.
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Uwagi

1. Nie korzystaj z urządzenia na ulicy. Przed rozpoczęciem korzystania z auta znajdź bezpieczne 
miejsce. 

2. Używanie auta w warunkach wilgotnych może spowodować spięcie. Do czyszczenia auta używaj 
czystej  i suchej ściereczki.

3. Wymień baterie jeśli auto zaczyna jeździć inaczej niż normalnie lub nie  reaguje na polecenia 
pilota.  

4. Baterie można wymieniać wyłącznie w asyście osoby dorosłej. Używaj odpowiednich baterii. 
5. Baterie umieść w prawidłowy sposób. 
6. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie rób zwarcia. 
7. Nie podłączaj urządzenia do źródeł prądu. 

UWAGA! RYZYKO UDUSZENIA
Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let. 

OSTROŻNIE
Nie mają na celu gaszenia strumienia wody do twarzy i oczu.
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