
 
Упътване 

Буболечка - Гъсеничка 
 
 

Съдържание: 

- 1 х буболечка – играчка (3 х 1.5 V AA  батерии, купуват се отделно) 

- 1 х дистанционно – насекомо-играчка (2 х 1.5V AA батерии, купуват се 

отделно) 

- Упътване 

 

Буболечките са причудливи насекоми, които могат да се движат във всички посоки. Дистанционното също 
прилича на насекомо. То светва, когато го активирате.  
Ако играчката започне да губи мощност, значи е време да смените батериите.  
Ако има смущение в работата, е възможно сигнала на дистанционното да се влияе от радио-честоти на други 
дистанционни.  
Внимание: 
 Прочетете упътването добре, преди да продължите с играта. Запазете го за бъдеща справка. Избирайте 
безопасно място за игри, където не е пренаселено. Пазете коса, пръсти и висящи дрехи далеч от гумите, 
когато ползвате играчката. Смяната на батерии да се извършва от възрастен. Не смесвайте различни по вид,  
стари с използвани или алкални със стандартни или презареждащи  батерии. При поставянето на батериите 
спазвайте указаната поляризация. Не излагайте батериите на топлинни източници, тъй като може да избухнат 
или потекат. При изхабяване ги изхвърляйте на подходящите места.  

 Дистанционно: Отвийте с отверка капака на отделението за батерии. 
Поставете вътре 2 х 1.5V AAA батерии, спазвайки указаната поляризация. 
Затворете капака и завийте с отверката.  
Играчка: Отворете с отверка капака на отделението за поставяне на батерии 
на буболечката. Сложете вътре 3 х 1.5V AA батерии, спазвайки указаната 
поляризация. Поставете капака обратно и завийте с отверка. Включете 
играчката с  ON.  
Честота на радиосигнала – 27 MHz. Играчката е тествана  и отговаря на 
ограниченията за Class B digital device, Part 15 от FCC Rules. Тези ограничения 
са създадени за да гарантират защита срещу вредни излъчвания в жилищни 
сгради. Дистанционното излъчва радио сигнали и ако не се ползва според 

инструкциите, може да повлияе на други радиокомуникации. Въпреки всичко, това не е гаранция, че изобщо 
не е възможна появата на смущения спрямо други устройства.  
Внимание: Промени или модификации неодобрени от производителя могат да доведат до опасност при 
ползването на продукта.  
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