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GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer 

voar este modelo. Isto não é um brinquedo.
Opere este modelo apenas em áreas seguras, longe de aglomerados de pessoas. O fabricante e seus revendedores 
não têm nenhuma responsabilidade sobre eventuais acidentes e danos causados pelo uso impróprio deste modelo.

Nunca opere este modelo sob chuva.

Preste atenção na polaridade das bateriais. Não misture pilhas usadas e pilhas novas. Não misture pilhas de 
marcas e tipos diferentes.

Baterias de Lítio-polímero (LiPo) devem ser usadas e recarregadas estritamente do modo recomendado pelo 
fabricante e com o recaregador recomendado pelo fabricante. Mantenha-a londe do fogo e de objetos perfurantes. 
Quando for necessário descartar a bateria de LiPo faça-o de acordo com as normas ambientais do País. O 
uso impróprio deste tipo de bateria pode causar incêndio. Observe frequentemente as condições dessa bateria. 
Ela não pode estufar-se. Isso indica uso impróprio e risco de incêndio. Retire-a imediatamento do modelo ou 
desconecte-a do recarregador. Deixe esfriar e descarte-a de acordo com as normas ambientais do País.

PEÇA A AJUDA DE UM MODELISTA EXPERIENTE PARA APRENDER A PILOTAR ESTE MODELO! ELE NÃO É 
RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.

Carro RC escala 1/10 
On-Road RTR  
a combustão com  
TX/RX 2.4 GHz

DTX D53NN - RR
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CONTEÚDO DO KIT

Chassi

Transmissor (TX) 
Duratrax T240F

Antena

Chave 

Suportes da carroceria

Starter elétrico

1 - Carregue a bateria de bordo 
(carregador e bateria não incluídos 
no kit)

PARA OPERAR O MODELO 
2 - Prepare o starter elétrico

3 - Instale as pilhas no transmissor. 
Verifique a polaridade (+/-)

4 - Instale as baterias do receptor

Receptor (RX) a 
bordo do modelo
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5 - Instale o tubo protetor da antena. 

NÃO CORTE O 
FIO DA ANTEA!

6 - Coloque óleo no filtro de ar

Enxarque bem a espuma com óleo. 
Dica: coloque a espuma em um saco 
de plástico. Remova o excesso de óleo 
com papel toalha.

7 - Para ligar o transmissor

Cheque a 
operação do 
rádio antes de 
ligar o carro.

PARA BINDAR (sintonizar TX e RX)
Ligue o rádio e pressione o botão BIND 
no receptor com a chave que vem no kit

8 - Checar o acelerador/freio

Trimer do 
acelerador

Chave de 
reversão 
do servo do 
acelerador

Freia

Acelera

Cheque a 
operação do 
rádio antes de 
ligar o carro.

9 - Checar a direção
Trimer da 
direção

Chave de 
reversão 
do servo 
da direção

Cheque a 
operação do 
rádio antes de 
ligar o carro.

10 - Coloque combustível no tanque
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11 - Conecte o acendedor de vela 
(glow starter)

12 - Dê a partida no motor

Regule o 
motor com 
mistura rica 
durante o 
períodode de 
amaciamento 
do motor.
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