MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CARROS RC
CTW TPET-18

CTW TPET-1805
Buggy Off-Road RC 4WD
Elétrico - 1/18

CTW TPET-1806
Monster Truck 4WD
Elétrico - 1/18

CTW TPER-1808
Rally Car RC
Elétrico - 1/18

ANTES DE LIGAR O MODELO
- Instale no transmissor de radiocontrole 4 pilhas alcalinas comuns tamanho AA (não recarregáveis;
não incluídas no kit);
- Recarregue a bateria de bordo do modelo usando o recarregador que vem neste kit;
- Não toque no gatilho (acelerador) antes de testar os controles;
- Ligue primeiro o transmissor, depois o modelo. Teste os controles: gire o volante de direção no
rádio e confira se o movimento das rodas está adecordo com o que você faz;
- Suavemente, teste o acelerador: puxe o gatilho devagar para trás e o modelo deverá se deslocar
para frente; empurre o gatilho frente e o modelo deverá frear e se deslocar em marcha à ré.
- Ajuste os botões de sintonia fina (trimagem) de modo que o modelo não se movimente quando o
gatilho não for acionado e se desloque em linha reta quando o comando de direção foir neutro.
ATENÇÃO
- Este produto não é um brinquedo. Ele é recomendado para maiores de 14 anos. Caso você
não tenha prática com este tipo de modelo RC, opere-o com a supervisão de um adulto ou de um
modelista experiente;
- Não opere este modelo sob a chuva ou em locais úmidos ou molhados;
RECARREGAR A BATERIA DE BORDO
• Retire a bateria • Conect o recarregador na tomada e,
depois, conecte o plugue na bateria • Mantenha a bateria
sobre uma superfície resistente ao calor e ao fogo • Fique
junto da bateria durante a operação de recarga • Interrompa
a operação caso note aquecimento da bateria • Mantenha a
bateria longe do alcance de crianças e animais domésticos.
GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de
fabricação. Suporte ao consumidor:

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Motor

ESC = Electronic Speed
Control (controlador de
velocidade)
Antena
Receptor
Servo de direção
Bateria de bordo

MANUTENÇÃO
- A manutenção rotineira é importante para a segurança e a durabilidade do modelo. Verifique se há
qualquer anomalia no funcionamento do modelo antes de operá-lo;
- Mantenha o modelo limpo e livre de poeira, especialmente nas partes móveis e na suspensão;
- Verifique sempre o aperto das rodas antes de ligar o modelo;
- Não use produtos químicos para limpar o modelo e não o lave com água. Use apenas um pano
levemente umedecido para remover a poeira e a sujeira.
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