
NQD: Land Buster (40cm) 1:12 Monster 
Truck 2,4 GHz – Navodila za uporabo

NQD                                                                                   14+ LET

LAND BUSTER

Merilo 1/12 4WD Monster Truck Series

Navodila za uporabo

Terensko vozilo na daljinsko vodenje

4×4 pogon, vse smeri, zadnji amortizerji z oporniki, 45° plezalni kot

Opozorila:

 To vozilo na daljinsko vodenje je namenjeno osebam nad 14 let. Otroci lahko 
upravljajo s tem vozilom samo v prisotnosti odraslega.

 Če ne želite izgubiti nadzora, tega vozila ne uporabljajte v bližini drugih električnih 
daljinsko vodenih izdelkov.

 Uporabljajte vozilo v velikih prostorih. Nikoli ne uporabljajte vozila na cesti.

www.newqida.com

Osnovne informacije:

 Ta izdelek ni igrača, ni primeren za osebe pod 14. letom starosti, mlajše osebe naj 
uporabljajo izdelek samo z nadzorom odraslih.

 Ne dvigujte avta, ko se premika.



 Ko je avto prižgan se prepričajte, da v bližini njegovih gum in podvozja ni las, rok in 
oblek.

 Ko izdelka ne uporabljajte več časa odstranite baterije iz avta in daljinskega 
upravljalnika.

 Ne upravljajte avta na ulici, da preprečite trk z osebami, živalmi in drugimi stvarmi.

 Izdelek je primeren za zunanjo uporabo ali divji razgiban teren, vendar prah, pesek, 
voda in druga drobnarija lahko poškoduje izdelek. Zato izdelek primerno vzdržujte.

 Redno pregledujte avto, daljinec in polnilec, če najdete poškodbe izdelek nehajte 
uporabljati dokler ni ustrezno popravljen.

 Ta izdelek je zaključen v tovarni. Ne odgovarjamo za napake in varnostne nesreče, ki 
nastanejo z nepooblaščeno predelavo ali z nepravilno uporabo.

Vsebina paketa

(757-4WD12 -2.4G):

 2,4 GHz Daljinski upravljalnik,

 A/C polnilec

 7,4 V Li-ion polnilna baterija

 4WD Terensko vozilo

Vstavljanje baterij v 2.4 G daljinski upravljalnik

Baterije se nahajajo na spodnji strani radio upravljalnika. Odprite pokrovček, kot je prikazano 
na sliki, vstavite tri »AA« baterije v odprtino in zaprite.

Baterijski previdnostni ukrepi:

1. Ne mešajte novih in starih baterij.

2. Uporabljate baterije istih znamk.

3. Odstranite baterije, ko daljinskega upravljalnika ne uporabljate.

4. Pred uporabo vašega avta se prepričajte, da ima radio upravljalnik dovolj energije. 
Nizka energija privede do izgube kontrole vašega avta.

Vstavljanje polnilnih baterij v avto

Opozorilo: Odstranite vse baterije, če avta dolgo ne uporabljajte.

(757-4WD12 -2.4G):

1. Z izvijačem izvijte vijak in odstranite pokrovček.

2. Vstavite baterijo v odprtino in povežite baterijo z avtom, kot prikazano na sliki.

3. Zaprite pokrovček in pritrdite vijak.

Polnjenje polnilnih baterij

1. Povežite polnilnik s polnilno baterijo.

2. Priklopite polnilnik v električno vtičnico.

3. Polnite okrog 4 ure.

4. Ko je polnjenje zaključeno, izklopite polnilnih iz vtičnice in potem odstranite baterijo.

Opozorila o polnjenju!



Uporabljajte z nadzorom odraslega.

*Nova baterija ni napolnjena. Napolnite pred uporabo.

Informacije o bateriji in navodila za polnjenje

Pred prvo uporabo ali če avta veliko časa niste uporabljali je lahko baterija šibka in bo čas 
delovanja krajši.

Baterija bo postopno pridobila na moči po 2-3 ponovitvah uporabe in polnjenja.

FUNKCIJE 2.4 GHz DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

KRMILJENJE

Obrnite gumb za smer naprej in avto bo obrnil desno. Pritisnite stikalo za vzvratno vožnjo, 
obrnite gumb naprej in avto bo obrnil levo.

TRIGGER STIKALO

Pritisnite »TRIGGER« nazaj in avto bo šel naprej, prestavite v vzvratno vožnjo in pritisnite 
»TRIGGER« nazaj in zdaj bo avto šel nazaj.

STEERING TRIM

Obrnite »ST. TRIM«, da se gume postavijo v centralni položaj.

THROTTLE TRIM

Če se vozilo premika, prestavljajte »TH. TRIM« dokler se ne ustavi.

KRMILNI DUAL RATE

Za popravljanje krmilnega serva.

POVEZOVANJE ODDAJALNIKA IN SPREJEMNIKA

Za povezovanje ne potrebujete kode. Pritisnite in držite gumb »PAIR« in potem obrnite gumb
»ON« na daljinskem upravljalniku, po 3 sekundah odprite še sprejemnik, ko rdeče lučka 
normalno sveti.

NASTAVLJANJE STEERING TRIM-a

Nežno povlecite »STEERING TRIM«, da avto počasi pelje. Medtem naravnajte steering trim,
da so sprednja kolesa ravna.

DINAMIČNO NATANČNO NASTAVLJANJE

Z dvema gumboma za gor in dol nastavite hitrost avta za vožnjo naprej ali vzvratno.

NASTAVLJANJE KRMILNE AMPLITUDE

Krmilno amplitudo nastavite z gumbom za nastavljanje krmilnega kota levo in desno.

OPOZORILO: AVTO NA DALJINSKO UPRAVLJANJE SE LAHKO MED VOŽNJO 
SEGREJE, ZATO SE SPODNJEGA DELA NE DOTIKAJTE, LAHKO POVZROČI 
OPEKLINE.

KRMILJENJE LEVO DESNO

Obrnite »DIRECTION WHEEL« levo ali desno. Če obrnete v desno, bo avto v vožnji naprej 
obrnil desno, v vzvratni pa levo. Obratno pa če obrnete gumb v levo.

TRIGGER STIKALO

Povlecite »TRIGGER« nazaj in avto bo šel naprej. Prestavite trigger stikalo v vzvratno, 
povlecite »TRIGGER« nazaj in avto bo šel nazaj.

VAJA OBRAČANJA



1. Povlecite trigger nazaj in avto bo šel naprej

2. Potisnite trigger naprej in avto bo šel nazaj

3. Povlecite trigger s premikom krmilnega kolesca nazaj in avto bo šel naprej in obračal 
v levo

4. Povlecite trigger z premikom krmilnega kolesca naprej in avto bo šel naprej in se 
obračal v desno

5. Potisnite trigger naprej s premikom krmilnega kolesca nazaj in avto bo šel vzvratno in 
se obračal v levo

6. Potisnite trigger naprej s premikom krmilnega kolesca naprej in avto bo šel vzvratno 
in se obračal v desno

OPOZORILO: AVTO NA DALJINSKO UPRAVLJANJE SE LAHKO MED VOŽNJO 
SEGREJE, ZATO SE SPODNJEGA DELA NE DOTIKAJTE, LAHKO POVZROČI 
OPEKLINE.

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. Povlecite trigger nazaj in avto bo šel naprej

2. Potisnite trigger naprej in avto bo šel nazaj

3. Povlecite trigger nazaj s premikom krmilnega kolesca nazaj bo avto šel naprej in se 
obračal v levo

4. Povlecite trigger nazaj s premikom krmilnega kolesca naprej in avto bo šel naprej in se
obračal v desno

5. Potisnite trigger naprej s premikom krmilnega kolesca nazaj in avto bo šel vzvratno in 
se obračal v levo

6. Potisnite trigger naprej s premikom krmilnega kolesca naprej in avto bo šel vzvratno 
in se obračal v desno
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