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MANUAL DE INSTRUÇÕES

GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa 
garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e 
não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados 
por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua 
montagem já tenha começado, bem como seu uso.

Modzilla Monster Truck - 1/18 - Elétrico

Modzilla Monster 
Truck escala 1/18

3 pilhas 
alcalinas AA Transmissor

Bateria de bordo
LiPo 850 mAh 7,4 V

Recarregador para a 
bateria de bordo
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Leia com atenção as instruções antes de começar a operação do modelo.

1 - Este produto não é um brinquedo. Familiarize-se com as peças e partes antes de operar. 
2 - Nunca opere um modelo RC sob chuva ou em vias públicas ou na perto de aglomerados de 

pessoas, aeroportos e áreas onde haja qualquer tipo de restrição à operação de sistemas de rádio.
3 - No caso de modelo a combustão, mantenha o combustível longe do calor e de chamas. Opere 

o modelo somente em áreas livres e bem ventiladas. Guarde o combustível em lugar fresco e seco. 
Mantenha o frasco bem fechado e longe do alcance de crianças e animais domésticos. Antes de dar 
a partida no motor, limpe-o e assegure-se de que não haja excesso de combustível em seu interior. 

4 - Este produto, suas peças e partes, bem como as ferramentas para sua montagem requerem 
cuidado no manuseio para evitar acidentes. Preste atenção em tudo o que estiver fazendo ao operar 
o modelo. Não toque em qualquer parte ou peça em movimento. 

5 - Verifique se todos os controles operam regularmente antes de dar a partida no modelo. 
PARA OPERAR O MODELO 
Este modelo vem da fábrica montado, com motor e sistema de radiocontrole instalados. São poucas 

e simples as providências a serem seguidas para colocar o modelo em condições de operação. O 
manual de instruções que vem da fábrica utiliza somente ilustrações para comunicar e explicar com 
máxima clareza essas providências. Todas as peças que compõem o modelo são mostradas junto 
com seus respectivos códigos. Com o auxílio dos desenhos é possível identificar cada peça e, por 
meio do código, solicitá-la em um revendedor autorizado. 

MANUTENCAO 
1 - Verifique se os parafusos estão apertados, especialmente das juntas homocinéticas e barras de 

transmissão. Use trava-roscas em parafusos rosqueados em metal.
2 - Antes de rodar, verifique o sistema de radiocontrole. Substitua as pilhas, se necessário. 
3 - Verifique se as partes móveis do modelo se movimentam livremente. 
5 - Antes de ligar o motor, ligue o transmissor e o receptor, teste os servos e verifique se estão se 

movendo para os lados corretos. 
6 - No caso dos modelos a combustão, inspecione o filtro de ar e substitua o elemento filtrante caso 

ele esteja danificado ou rasgado.
7 - Verifique se há peças danificadas. Substitua as danificadas antes de rodar.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO TRANSMISSOR

1 - Abra a tampa do 
compartimento em baixo do 
transmissor.

2 - Encaixe as 3 pilhas AA 
respeitando a polaridade (+/-)

1 - Feche a tampa do 
compartimento.
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GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa 
garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e 
não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados 
por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua 
montagem já tenha começado, bem como seu uso.

Chave
liga/desliga

Trimer da direção

Volante de 
direção

Acelerador

Bateria 
de LiPo

Conexão da 
bateria de LiPo

ESC  
Chave
liga/desliga

Motor

O CARRO E O TRANSMISSOR
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RECARREGAR A BATERIA DE BORDO

1 - Desligue o carro. 
2 - Plugue o carregador na 
porta USP de um computador.
3 - Plugue a bateria de bordo 
no carregador.

ATENÇÃO! Primeiro plugue 
o carregador no computador 
antes de plugar a bateria no 
carregador.

4 - A recarga completa dura 
cerca de 3,5 horas. Por 
segurança, NUNCA carregue 
a bateria por mais de 4 horas. 
Enquanto acontece a recarga, 
o LED vermelho fica aceso. 
Quando a carga se completa, 
acende o LED verde. 

5 - Desplugue a bateria 
do carregador e plugue-a 
de novo no controlador de 
velocidade (Speed Control, 
ESC).

ATENÇÃO! • Deixe a bateria esfriar por 10 a 15 minutos antes da recarga. • Fique atento à 
bateria durante a recarga. • O tempo de recarga completa depende de quanta carga há na 

bateria antes da recarga.

PARA DIRIGIR O CARRO
1 - Ligue a chave controlador de velocidade 
(ESC; posição ON)

2 - Ligue o transmissor (posição ON). O LED 
vermelho se acende. Se o LED não se acende, 
verifique se as pilhas estão corretamente 
instaladas no transmissor.

3 - Após operar o carro, desligue primeiro a 
bateria de bordo, depois a desligue o transmissor. 
SEMPRE retire a bateria de bordo do carro antes 
de guardá-lo. Deixar essa bateria plugada dentro 
do carro pode danificá-la.CARRO 

BINDAGEM – Vinculação do transmissor ao receptor – Este modelo vem da fábrica com o 
transmissor e o receptor devidamente vinculados (bindados), de modo que eles se identificam 

automaticamente ao serem ligados. Para isso, ligue o carro antes de ligar o transmissor.

Aperte o gatilho para acelerar. 
Empurre para frente para frear e ir à ré.

Gire o volante para 
fazer curvas


