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Радиоуправляема кола, която може да се върти, да се преобръща и да продължи да се движи. Тази способност се осигурява от 
специално проектираният дизайн, състоящ се от 4 колела. Играчка за най-активните деца, чийто начин на живот е просто немислим бе 
приключения, вълнения, забавления. Каскадите с тази въртяща се като часовник кола в двора ще събера много зрители! 

 
В комплекта ще намерите: 
-1 x кола  
-1 х дистанционно 
-1 х 1.5V AA батерии 
-1 х кабел за презареждане 
-Презареждаща се батерия 6 V 
 
 
 

Дистанционно: За работа на дистанционното са нужни 2 х 1.5 V батерии (включени в комплекта). С помощта на отверка отвийте капака 
на отделението за батерии. Поставете вътре батериите спазвайки показаната поляризация. Затворете капака и завийте с отверка. 
Дистанционното има 2 основни бутона за управление. При тяхното активиране се включва светлинен индикатор. Двата бутона се 
движат напред и назад. Можете да ги натискате в една посока, различна или всеки поотделно. 
Кола: Заредете 6 V батерия с помощта на кабела в ел. мрежата. Зареждането става  за няколко минути. С помощта на отверка отвийте 
капака на отделението за батерии. Включете ги към кабела на колата и ги поставете вътре. Затворете капака. Включете колата от бутона 
ON/ OFF. Ще се включат ефектни светлини. Можете да управлявате колата във всички посоки на движение. 
Батерии: Смяната или презареждането на батериите да се извършва от възрастен. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник 
или под директна слънчева светлина. Не зареждайте батерии, които не са презареждащи. 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. Редовно проверявайте всички важни части на играчката за повреди. Спрете ползването, ако има 
проблем. 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. 

Препоръчителна възраст 3+ 
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