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Багера работи с 4 х 1.5V батерии (купуват се отделно). 

Дистанционното работи 2 х 1.5V батерии (купуват се отделно). 

Развийте с отверка в посока обратна на часовниковата стрелка капака на отделнието за батерии. Поставете нужните 

бройки вътре съобразявайки се с указаната поляризация. Затворете капака и завийте с отверка в посока на 

часовниковата стрелка. 

Управление:  

 

 

Бутон 1 – насочва гумите на багера наляво или надясно, но не го задвижва.  

Бутон 2 – задвижва багера напред  или назад в права линия. Може да правите завой 

надясно като едновременно бутате бутон 1 надясно и бутон 2 напред. За завой наляво важи 

обратното. На същия принцип  може да правите завои и в посока назад. 

Бутон 3 – при натискането му се чува звук от включени и работещи строителни машини. 

Бутон 4 – при натискането му се два пъти клаксон. 

Бутон 5 – при натискането му се чува 8 пъти клаксон от движение назад на тежка  машина. 

Бутони 3,4,5 могат да се активират и без останалите бутони да са натиснати и играчката 

да е в движение. 

Бутон 6 е светлинен сигнал, който се активира ако сте натиснали някой от бутоните и 

дистанционното работи. 

Загребващата част на багера (кофа и рамо) не се задвижват от дистанционното. Те са 

движещи се, но само механично, с ръка. 

Под играчката има копче за централно включване и изключване ON/OFF. Когато е 

включено на ON, в кабината на багера се включва мигаща LED светлинка в синьо и червено. 

След край на играта и при смяна на батерии, копчето трябва да е на OFF. 

От долната страна на багера ще намерите и копче-стрелка за фина, механична настройка на посоката на гумите. 

При движение в различните посоки не се чува звуков сигнал. Трите звукови сигнала активирате само от бутони 3,4,5. 

Внимание:  Ако играчката започне да губи мощност, значи е време да смените батериите. Батериите се изхабяват по 

различен начин в зависимост от стила на работа. Ако има околни радиосмущения, може да не работи перфектно. Това 

може да се случи ако близо до вас има друга кола с дистанционна, електроники, трафопостове или CB радиоприемник. 

Не карайте играчката върху пясък, вода или сняг. Не оставяйте под  директно слънце или в близост до топлинен 

източник. Винаги изключвайте с бутона OFF след като приключите играта. По време на работа антената да е насочена 

нагоре, а не надолу. Ако самосвала се отдалечи прекалено, няма да хваща сигнала. 

Батерии: 

      
За работа на самосвала са нужни 4 х 1.5V батерии. Или  4 презареждащи батерии. 

За дистанционното са нужни 2 х 1.5V батерии. 

1.Как да поставите батериите: Развийте капака на отделението за поставяне на батерии (на играчката и дистанционното) 

с подходяща отверка и поставете батериите вътре съобразявайки се с правилната поляризация. Затворете и завийте 



отново с отверка. Самосвала ще работи ако го включите от централния бутон ON/ OFF отдолу. Отдолу на самосвала има 

бутон с който може да направите фина настройка за посоката на движение.  

 

 Не зареждайте батерии, които не са презареждащи. 

 Презареждането на батерии да се извършва от възрастен. 

 Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с използвани батерии. 

 Не поставяйте повече от посочения брой батерии. 

 Спазвайте указаната поляризация. 

 Когато батериите са изхабени ги извадете от играчката. 

 Не включвайте към контактната мрежа. 

 Редовно проверявайте кабела и всички важни части на играчката за повреди. Спрете ползването, ако има 

проблем. 

2.Честота и местоположение: Честотата на дистанционните може да се повлияе от други радиовълни и да не работи 

правилно. Ако това се случи – сменете местоположението или изчакайте малко и опитайте пак след време. Ако играчката 

се движи върху гладки повърхности, фрикцията е твърде слаба и тя може да излезе от контрол и да започне да се върти в 

кръг. 

3.Как се играе:  

- преди да започнете да управлявате с дистанционното, включете играчката с ON в долната и част. 

- започнете със задвижване напред/ назад от левия бутон. 

- докато движете колата напред и назад бутнете и бутона за завиване наляво и надясно. 

-ако искате колата да спре – не натискайте нищо по дистанционното. 

- след края на играта трябва да изключите играчката с OFF. 

- aко няма да ползвате играчката дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане.  

- не претоварвайте играчката с тежести, които биха затруднили движението и.  

Внимание! Смяната на батерии да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца. Не смесвайте стари с нови или 
различни типове батерии. Изкарайте от играчката, ако батериите ви се струват слаби и изхабени. Ако няма да ползвате 
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. 
 
Материал: пластмаса 
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