
Упътване 
Пингвин с дистанционно 

 
 

За работа на пингвина са нужни 4 х 1.5V батерии. 
За работа на дистанционното са нужни 2 х 1.5V батерии. 
Отвийте с помощта на отверка капака на отделението за батерии, поставете нужния брой съобразявайки се със 
съответната поляризация, затворете капака и завийте с отверка. 
Отдолу на пингвинчето има централен бутон за включване/ изключване on/off, който е комбиниран и чрез него 
може да се намали звуковия сигнал  с един тон. 

Управление: 
След включване на централния бутон отдолу, трябва да активирате и пингвина от неговия централен бутон на гърдите, при което той ще 
ви поздрави - Hello little friend, lets play together. Това се случва при всяко натискане на този бутон. С него може да прекъсвате започната 
програма и да стартирате нова. 
Бутон 13 – светлинен индикатор за работа. При натискане на бутоните за движение той премигва в червена светлина, защото е нужно те 
да се държат натиснати малко повече, а не едно натискане. При натискане на бутоните за песен и говор премигва само веднъж, защото е 
достатъчно едно натискане за активиране на съответната функция. 
Всички звукови функции (говорене, песнички, въпроси и отговори) са на английски език. 

Бутон 1 – продължителното му натискане задвижва пингвина в посока напред със светлинен ефект 
(премигване на очите) и звук издаден сякаш от пингвин. 
Бутон 2 – задвижва пингвина назад със звуков и светлинен ефект. 
Бутон 3 – завой наляво със светлинен и звуков ефект издаден сякаш от пингвин. 
Бутон 4 – завой надясно със светлинен и звуков ефект като от пингвин. 
Бутон 5 - Show time – пингвина прави всички функции една след една от бутони 1,2,3,4 като ги произнася + 
пълно завъртане в двете посоки.  
Бутон 6 – Детски песнички - пингвинчето (с детски глас) започва да пее различни детски песнички – ABC 
(английската азбука), Marry had a little lamb (в репертоара на играчката, на този бутон има 2 песнички + 3 
спелувания на думи от различни области – училище, спорт, зоологическа градина).  Ако не променяте 
нищо, след края на песничките, играчката започва да задава въпроси –  Знаеш ли как се спелува думата 
football – f-o-o-t-b-a-l-l. / В зоологическата градина има различни животни – кажи някое и спелувай думата и 
др. 
Бутон 7 – Програмиране – след чуване на силното бибиткане може да програмирате играчката да 
изпълнява общо до 10 функции. След като сте готови, отново натиснете бутон 7.  

Бутон 8 – въпроси по математика – задава въпрос , например 7 – 4 = ? и даден възможности за избор от a), b), c) др. Задачите са със 
събиране, изваждане, умножение и деление. Има ги написани в оригиналната книжка от комплекта. Кажете верния отговор според вас, 
например „B” произнесено на английски и натиснете бутон 10. Пингвина го отчита. 
Бутон 10 – чувате You are right, или You are wrong, try again и въпроса се повтаря. Ако не познаете и втория път – той ви казва правилния 
отговор и задава следващ въпрос. 
Бутон 9 – въпроси от обща култура – 26 въпроса, написани в оригиналната книжка с подчертан в по-тъмен цвят верния отговор (на въпрос 
19 има грешка, верен отговор е B, въпреки, че в играчката е заложен като верен отговор А). 
Бутон 11 – (като бутон 10) – след като сте казали верния отговор, натиснете бутон 11 и ще чуете дали сте прави или не. 
Въпросите по математика и обща култура се активират не подред както са написани, а на произволен принцип. 
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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