
Упътване 
Багер с дистанционно управление 

Item No. 928-13 

 
Багер: За работа на багера са нужни 4  х 1.5V  батерии 
тип ‘’АА’’ (не са включени в комплекта). Играчката е 
със светлини и високоскоростен мотор и 3D 
гравитационна индукция. Багерчето  ще работи ако го 
включите от централния бутон ON/ OFF, който се 

намира отдолу до отделението за батерии. Можете да направите фина настройка за посоката на 
движението на колелата. 
Дистанционно: За работа на дистанционното са нужни 2 х 1.5V батерии тип ‘’АА’’ (не са включени в 
комплекта).  
Горните два бутона на дистанционното, които се намират отляво, се използват за завиване наляво и 
надясно. Бутоните в дясно се използват за задвижване на багера напред и назад. 
Развийте капака (с подходяща отвертка) и поставете батериите вътре съобразявайки се с правилната 
поляризация. Затворете и завийте отново с отвертка. 
Батерии: 
Не смесвайте нови и стари или презареждащи с обикновени батерии. Не смесвайте алкални с карбон-
цинкови или с никел-кадмий батерии. Внимавайте за поляризацията на батериите. Когато батериите за 
изхабени ги изкарайте. Ако няма да ползвате играчката дълго време изкарайте батериите. Не изхвърляйте на 
обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте старите батерии в природата, в огън или вода. 
Не ползвайте, както и не изхвърляйте батериите в близост до огън или друг топлинен източник. След края на 
всяко ползване, изключвайте двете устройства с OFF. 
Внимание: Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Ако няма да ползвате играчката дълго време 
– извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или 
под директна слънчева светлина. 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 комплектa има пластмасова опаковка я пазете далея от малки деца и я изхвърлете според указанията 
за изхвърляне на пластмасови отпадъци. 
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