
Батькам: Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію 
перед використанням іграшки.

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ – містить дрібні деталі. 
Не призначено для дітей віком до 3 років.

УВАГА

A. БЕЗПЕКА
1. Використовувати лише під наглядом дорослих.
2. Рекомендовано для дітей віком від 5 років.
3. Набір містить дрібні деталі, які можуть становити небезпеку удушення. Не 

призначено для дітей віком до 3-х років. Зберігайте в недоступних для дітей місцях.
4. Щоб запобігти короткому замиканню, ніколи не торкайтеся контактів батарейного 

відсіку металевими предметами.
5. Батареї можна встановлювати лише під наглядом дорослих. 

C. КОМПЛЕКТАЦІЯ

B. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ

1. Живлення від двох батарей AA 1.5 В (не входять у комплект).
2. Для найкращих результатів використовуйте тільки нові високоякісні батареї .
3. Переконайтесь, що батареї встановлено відповідно до полярності. 
4. Виймайте батареї, якщо іграшка не використовується протягом тривалого часу. Батареї необхідно 

зберігати окремо від іграшки.
5. Щоб уникнути пошкодження іграшки, вчасно замінюйте батареї. 
6. Акумуляторні батареї необхідно вийняти з іграшки перед заряджанням. 
7. Заряджання акумуляторних батарей повинно здійснюватися лише під наглядом дорослих. 
8. Переконайтесь, що клеми батарей не ушкоджені.
9. Не намагайтесь заряджати батареї, не призначені для повторного заряджання.
10. Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
11. Не використовуйте одночасно різні типи батарей (лужні, стандартні та акумуляторні батареї).

Також знадобляться: хрестоподібна викрутка та дві батареї типу АА 1.5 В (не входять у комплект).

МОТОРИЗОВАНА 
ГОНОЧНА МАШИНКА



Встановіть батареї та прикріпіть кришку батарейного відсіку гвинтом.

Прикрасьте модель наклейками, як показано на малюнку.

D. Коробка передач I. Колеса J. Останній етап

E. Корпус машинки

F. Дроти

H. Кермовий важіль 

G. Механізм керування

K. Машинка в дії

L. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Налаштуйте механізм керування, посунувши кермовий важіль вздовж шасі машинки. Увімкніть іграшку та 
спостерігайте, як вона рухається! Якщо ж вона стоїть на місці або рухається назад, перевірте всі з’єднання та 
переконайтесь, що батареї встановлені правильно. Машинка здатна їздити лише на рівній поверхні.

M. ЦЕ ЦІКАВО!

Коли ви вмикаєте машинку, всередині батарей відбувається хімічна реакція, яка виробляє електричну енергію 
зовсім як мініелектростанція! Електроенергія створює магнітну силу всередині мотора, внаслідок чого його вісь 
починає обертатись. Вона обертається з надзвичайно великою швидкістю – до 10 000 обертів за хвилину! Але, 
незважаючи на високу швидкість обертання осі, автомобіль не може сповна використати її потужність для руху.  
Для цього йому потрібна коробка передач. Шестерні в коробці передач сповільнюють швидкість роботи мотора, 
перетворюючи її на енергію, яка використовується мотором для функціонування машинки.
Кермовий механізм цієї машинки схожий на механізм справжніх автомобілів, у яких два кермові важелі. Передні 
колеса прикріплені до кермових важелів з кожного боку машинки. Вони можуть повертатися, змінюючи напрямок 
руху машинки. Управління кермовими важелями здійснюється з допомогою керма – основного механізму 
керування автомобілем.
З такою машинкою ви можете сміливо розпочати пригоди, сповнені веселощів та неочікуваних подій! Машинка 
рухається завдяки простому механізму, який є мінікопією справжніх механізмів, що використовуються у 
найбільших та найпотужніших транспортних засобах світу! 
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