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В комплекта ще намерите: 
- 1 х мини джип с никел-метал хидридна батерия, която може да се ползва около 300 пъти. 
- 1 х дистанционно (+ кабел за зареждане на джипа). Работи с 3 х 1.5V AAA батерии.  
- 1 х упътване 

 
Внимание: В играчката има магнит. Не я поставяйте в близост до предмети, които биха се повлияли, като напр. 
Електронни или медицински устройства. 

Прочетете упътването докрай, преди да преминете към употреба.  
 Изхвърлете опаковките след отваряне. 
 В продукта има деликатни ел. части,  
 Не потапяйте във вода, пръст, пясък. Не разглобявайте. 

 Избягвайте съхраняване или ползване в екстремно гореща или студена среда. 
 Ярката слънчева или определена флуоресцентна светлина може да повлияе на 

инфраред сигнала на дистанционното/ зарядно. 
 Ако между дистанционното и джипа има големи предмети, те могат да повлияят на 

силата на сигнала. 
 В редки случаи е възможно други дистанционни, напр. на телевизор на повлияят на 

сигнала.  
 Работата може да се затрудни, ако ползвате играчката върху дебели и меки килими.  

 
 

 
(1А)Ако искате да почистите от прах или други замърсявания отдолу трябва да 
извадите задните гуми, като внимавате да не огънете задния вал. Ако 
предните гуми се откачат, поставете ги обратно, следвайте показаните стъпки 
на сн. 1а. 
Предните и задни гуми са със запазена марка Windstorm Trucks и не могат да 
се ползват с други колички. 
Поставяне на батерии (1Б): 
Отворете капака на отделението за поставяне на батерии с помощта на 
отверка. Ако ще правите смяна на стари с нови, извадете старите една по 
една. Поставете новите батерии в според указаната поляризация. Поставете и 
затворете капака на отделението. За изхвърляне на използвани батерии – 
спазвайте указанията за изхвърляне на тези продукти. Презареждане на 
джипа от дистанционното (1,2,3): Отворете малкия син капак в лявата част на 
дистанционното. В отделението там ще видите кабел, който да включите в 
порт за зареждане в долната част на колата. Включете колата на ON. Ще 
светнат примигащи LED светлинки. Зареждането става за 90 секунди, след 
което LED индикатора се изключва. Извадете кабела от порта за зареждане. 
Не презареждайте заредена играчка, това няма да увеличи скоростта и. Ако 

играчката или дистанционнот се загреят, оставете ги да истинат. LED светлинките в 
синьо и червено ще продължат да примигват и по време на игра.  
Можете да направите фина настройка за управлението на гумите в долната предна 
част с помощта на бутона или механично, на ръка. 
Светлинките на колата ще угаснат и тя ще премине в спящ режим, ако не получава 
сигнал от дистанционното за повече от 3 минути. За да я събудите, изключете я с OFF и 
я включете отново с ON.Управление: дистанционното има 2 основни бутона за 

управление и настройка на честотата.С единия бутон може да управлявате количката напред – назад, а с другия – завои.В горната дясна част има 
турбо бутон за ускоряване на скоростта. За да се движи играчката трябва дистанционното да е насочено към нея. Сигнала може да покрие обхват 
от 300 и дължина 1.5 метра. Джипа е с предно и задно окачване. Ако колата не се движи въпреки, че всичко е наред в възможно да не сте 
насочили дистанционното към нея, да са се събрали прах и мръсотии около колелата, батериите да са слаби или обхвата да надвишава 
възможностите на дистанционното.  
Никел-метал хидридната батерия може да се презарежда около 300 пъти, след което не може да се презарежда и ползва повече. Изхвърлете я 
на специалните за такъв тип отпадъци места. При презареждане не я оставяйте без наблюдение, пазете я от източници на топлина, не я удраяйте 
и мокрете. Относнот батериите на дистанционното (3 х 1.5V AAA) – смяната на батериите да се извършва от възрастен, следвайте указаната 
поляризация, изваждайте изхабените батерии, ако няма да ползвате играчката дълго време ги извадете, не смесвайте стари с нови или различни 
по вид, не се опитвайте да ги презареждате. Изхвърляйте ги на определените за това места. 
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