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TY-1000 vezeték nélküli távirányítós kétkerekű jármű
összeszerelési útmutató
Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

1. Szedd le a barna védő fóliát az akril vázelemről,
majd szereld rá a fém tengelytartókat 4db fekete
csavar és anya segítségével.

A fém tengelytartók a számukra kivágott résekbe
kell, hogy illeszkedjenek.

2. Rögzítsd a 4db kicsi ezüst színű csavarral a két
motorra a burkolatot.

3. Rögzítsd a motor burkolat hátulját 2-2db fekete
csavarral és anyával. Ügyelj, hogy a vezetékek a
számukra kialakított résen jöjjenek ki, és ne
sérüljenek.
4. 2-2db fekete csavarral és anyával rögzítsd az „L”
alakú műanyag elemeket a motorokhoz.

5. Rögzítsd az egyik motort az akril vázelemre és
lazán helyezd a motorba a sárga műanyag távtartó
elemet.

Sárga műanyag távtartó elem

6. Csavarozd a másik motort is az akril vázhoz.

7. Helyezd be a 10cm-es tengelyt és tedd rá a 2db
gumigyűrűt.

8. Helyezd a kis fogaskerekeket a motorok
tengelyére, majd a közepes fogaskerekeket a
10cm-es tengelyre, végül nagy fogaskerekeket a
fém tengelytartókra a képen látható módon.
9. A nagy fogaskerekek tengelyének végét rögzítsd
a hernyócsavarral ellátott fém gyűrűvel.
10. Rögzítsd az elemtartót a kétoldalas ragasztóval
a sárga műanyag távtartó elemhez.

11. Csavarozd az antennát és a vezetéken lógó
szemes sarut a vezérlő panelhez.
12. A kétoldalú ragasztóval rögzítsd a vezérlő
panelt az akril vázelemre.

13. Csavarozd fel a 8 ágú csillag formájú műanyag
elemeket a fa kerekekre, fekete csavarokkal és
anyákkal.

14. Nyomd rá a kerekeket a tengelyre. A
kerekek egyforma távolságra legyenek a jármű
közepétől, ellenkező esetben nem fog teljesen
egyenesen haladni.
15. Helyezz 2-2db AA elemet a járműbe és a
távirányítóba is, kapcsold be őket és mehet a
játék.
Irányítás:
A távirányító bal oldali irányítója az egyik, a
jobb oldali a másik kereket vezérli, tehát ha
egyenesen szeretnél gurulni, mindkét irányítót
lefele vagy felfele kell nyomnod.
Kanyarodáshoz egyszerre csak az egyik
oldali irányítót nyomd fel vagy le.
Próbáld ki mi történik, ha a bal oldali
irányítót felfele, a jobb oldalit pedig lefele
nyomod.

Jó szórakozást 

