
Упътване 

Въртяща се количка с дистанционно 

 
Честота на работа 40 MHz. 

В комплекта ще намерите: 

- Количка 

- Дистанционно 

- 1 батерия 9V 

- 3 батерии 1.2V 

- Зарядно с кабел, което се включва в количката и има нужда от адаптер (купува се отделно) 

- Антена за дистанционното 

Количката работи с 3 х 1.2 V батериите. Развийте капака на отделението за батерии с отверка в посока обратна на часовниковата стрелка. 

Сложете вътре батериите, съобразявайките с указаната поляризация. Затворете с капачето и завийте.  

Поставете батерията от 9V в отделението за батерия на дистанционното. 

Зареждане: зарядното с кабел се включва към  количката докато батериите са вътре. Така те се зареждат. Включването е в специалното 

място отдолу на количката, в предната част. По време на зареждане изключете играчката от централното копче on/off. Иначе батериите 

няма да се зареждат. Преди първото ползване на количката е нужно да заредите батериите.  

 

Управление: Дистанционното е с два бутона. Когато движението е само напред светят фаровете в бяло, само назад – задните светлини в 

червено. Въртене – светят фаровете и задните светлини. 

1.Когато бутате двата заедно напред, тя се движи право напред. 

2.Ако бутате двата заедно назад, тя се движи право назад. 

3.Ако бутате само десния бутон напред количката се върти силно на 360
0 

около оста си в посока обратна на часовниковата стрелка и със светлинен 

ефект. 

4.Ако бутате само левия бутон напред тя се върти силно в посока на 

часовниковата стрелка на 360
0
 със светлинен ефект. 

5.Ляв бутон назад – въртене в кръг на 360
0
. 

6.Десен бутон назад – въртене на 360
0
. 

7.Високоскоростно въртене  

Наляво – едновременно натискате десен бутон напред и ляв назад. 

Надясно – едновременно натискате ляв бутон напред и десен назад. 

8.Дрифт наляво – двата бутона напред, след което отпускате левия и пак 

натискате двата напред. 

9.Дрифт надясно – двата бутона напред, след което отпускате десния 

бутон, след което пак двата напред. 

Внимание! Може да закупите нови презареждащи батерии за количката 
или нова батерия от 9V за дистанционното. Подмяната и зареждането да се 
извършва от възрастен. Не смесвайте стари с нови или различни типове 

батерии. Изкарайте от играчката, ако батериите ви се струват слаби и изхабени. Непрезареждащите батерии не могат да се заредят с 
приложеното зарядно. Ако няма да ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте 
батериите близо до топлинен източник или под  директна слънчева светлина. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за 
това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да се 
пере отделно от останалите дрехи.  
Редовно проверявайте играчката и дистанционното за повредени или липсващи част. Ако има такива – преустановете ползването до 
поправяне на повредата.  
Ако във вашия комплект има пластмасова опаковка я пазете далея от малки деца и я изхвърлете според указанията за изхвърляне на 
пластмаса. 
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