
Упътване 

Камион с дистанционно 

 
 

За работа на камиона са нужни 4 х 1.5V батерии. 

За дистанционното не са нужни батерии. Отделението му е декоративно. То се зарежда с 

енергия от батериите на крана посредством кабелчето и служи за управление на 

играчката. Кабелът не може да се маха от нито една от двете части на играчката. Той е с 

дължина 105 – 110 см. и дава достатъчно разстояние за игра. 

Развийте с отверка по посока обратна на часовниковата стрелка отделението за 

поставяне на батерии под камиона. Поставете 4 батерии вътре съобразявайки се с 

указаната поляризация. Затворете капачето и завийте отново с отверка.  

 

Управление: 

След поставяне на батериите се включва светлинен ефект – мигащи LED светлинки в синьо и 
червено, без звук. 
Светлинния ефект остава активиран през цялото време когато е включен и работи. 
Бутон 1 задвижва само десните колела напред или назад. Ако натискате само него крана ще се 
движи в кръг около оста си в една посока. 
Бутон 2 задвижва само левите колела напред или назад. Ако натискате само него крана ще се 
движи в кръг около оста си в една посока. 
Ако мърдате едновременно в една посока бутони 1 и 2 (напред или назад) ще задвижвате целия 

камион напред или назад. 
При натискане на Бутони 1 и 2 освен движение активират и звуков ефект на строителни машини. 
Бутон 4 – поздрав „Да играем заедно” (на английски) и звук от работа на строителни машини. 
Бутон 3 – клаксон от строителна машина. 
Бутон 6 – звук от работа на строителни машини. 
Бутон 5 -  песената Gangnam Style. 
Бутон 7 и Бутон 8 вдигат и свалят товарната каросерия със звуков ефект от работа на строителни машини. 
 
Внимание: Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с 
използвани батерии. Ако батериите са изхабени, трябва да ги извадите и смените с нови. 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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