
Робот –стрелящ с дистанционно 
N. KD-8811-A 

Комплекта включва:  
- 1 х играчка робот 
- 1 х дистанционно 
- 8 х стрелички за изстрелване 

Робот: 

Роботът работи с 4 броя батерии тип ‘’АА’’, които не са включени в комплекта. С помощта на отвертка отвийте 
капака, който се намира на гърба на робота. Поставете батериите като спазвате правилната поляризация. 
Затворете капачето и включете робота от бутона ON/OFF. За да се задейства робота натиснете червеният бутон с 
ръчичка изобразена на него.  Той започва да свети, издава звуци и говори. Стреличките се пъхат в гръдния кош 
на робота с леко натискане. Те са пластмасови с мек връх. 

 

 
Функции на дистанционното: 

Дистанционното работи с 2 броя батерии тип ‘’АА’’, които не са включени в комплекта. С помощта на отвертка 
отвийте отделението за поставяне на батерии. Поставете батериите като спазвате правилната поляризация. 
Затворете капачето и завийте болтчето.  
Функции на бутоните на дистанционното:  

 От големият бутон ‘’Shoot’’ се изстрелват стрелите. 

 Двата леви бутона ‘’Slide’’, който са един под друг, задвижват робота напред и назад с   приплъзгващи  
движения. 

 Двата десни бутона ‘’Walk’’, задвижват робота да върви напред и назад. 

 От бутоните ‘’Left’’ и ‘’Right’’, задвижвате робота в посока наляво или надясно. 

 Когато натиснете бутона ‘’Dance’’ робота започва да танцува. 

 Бутона ‘’Pause’’, спирате робота на пауза. 
 

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+ години 
 
Страна на произход: Китай 
Вносител: Раяленд ООД 

гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39,  

тел.052/566464  

www.rayatoys.com 

http://www.rayatoys.com/
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