
Упътване 
Twister Car с дистанционно 

 
Честота на работа 27 MHz. 

В комплекта ще намерите: 

- Количка 

- Дистанционно 

- 1 батерия 9V за дистанционното 

- 1 презареждаща батерия в количката, която е вече поставена в отделението за батерии 

- Зарядно с кабел за количката 

- Антена за дистанционното 

Количката е с презареждаща батерия, която може да зареждате с помощта на кабела към ел. мрежата, 

включвайки го в специалното място за това от долната страна на количката. Средно време за презареждане 4-6 часа. 

За дистанционното може да купите нова батерия от 9V когато приложената в комплекта се изхаби. 

Функции, Управление и Дистанционно:  

Под количката има копче за централно 

включване и изключване с 3 възможни 

позиции.  

- 1.Изключване 

- 2.Включване на музикална 

функция (Crazy Frog мелодията) + 

светлинна функция,  без задвижване 

- 3.Включване на функция 

движение + светлинна функция, без 

музика. Дистанционното има два основни 

бутона – бутон 1 и бутон 2. 

Бутон 1 – задвижване на колата напред и назад. 

Бутон 2 – обръща двете предни гуми на 360
0
. 

Предните гуми могат да се обръщат когато колата е в движение напред или назад. Колата може да се преобръща спираловидно и изцяло 

или да се движи на по-малките гуми.  

 
 
 
Внимание! Подмяната и зареждането на батериите да се извършва от възрастен. 
Изкарайте от играчката, ако батериите ви се струват слаби и изхабени. Ако няма да 
ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане 
Непрезареждащите батерии не могат да се зареждат с приложеното зарядно. 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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