
Упътване 
Камион с дистанционно 

No.9060-21F 

 
 

В комплекта ще намерите: 
- 1 х камион (каросерия + неотварящ се товарен отдел) 
- 1 х дистанционно с антена (2 х 1.5 V, купуват се отделно) 
- Комплект от 4 х 1.2V батерии за поставяне в каросерията 
- Кабел за зареждане на камиона  

Подготовка: 
Заредете камиона като включите зарядното към порта му за реждане в ел. мрежата. 
Включете батерията на ON от бутона в долната част. Ще светнат 4-те му фарове в ярка, бяла светлина. 
 
С помощта на отверка отворете капака за поставяне на батерии в камиона и поставете вътре 4 х 1.5V батерия. Затворете капака и завийте с 
отверката. 
Поставете в дистанционното 2 х 1.5V.  

  
 
Управление: 
Камионът може да се задвижва напред, назад и да завива наляво и  надясно. 
Под камиона има има бутон за фино регулиране посоката на движение.  
След края на играта изключете с OFF от малкия бутон отдолу.  
Честота на радиовълните на дистанционното: 27 MHz. 
 
Батерии: 
Внимание! Поставянето, презареждането и 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 в комплекта има пластмасова опаковка я пазете далеч от малки деца и я изхвърлете според указанията за изхвърляне на пластмаса. 
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