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Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.
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Duża wywrotka z dźwigiem

ZAWARTOŚĆ

Przygotuj się na wielkie wykopy z Duża wywrotką z dźwigiem Little Tikes! Napełnij wywrotkę 
na placu budowy i przewieź ładunek w dowolne miejsce a następnie podnieś skrzynię ładunkową 
i z łatwością rozładuj auto!

Wiek 3+
WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

WSTĘP

• 1 Duża wywrotka z odłączanym ramieniem dźwigu Little Tikes
• 1 pracownik budowy

Obrazek ma charakter poglądowy. 
Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego 
na ilustracji.

Ramię dźwigu

Przycisk 
umożliwiający 
odłączenie dźwigu

Drzwi 
do kabiny kierowcy

Pracownik budowy

SZYBKI START
1. Otwórz drzwiczki kabiny kierowcy i umieść w środku pracownika budowy.
2. Złap za poręczny uchwyt umieszczony na dachu kabiny kierowcy i ruszaj swoją wywrotką 
    do miejsca skąd chcesz przewieźć ziemię lub inne ładunki (Rys.1).
3. Przemieść pracownika budowy z kabiny kierowcy do kabiny operatora dźwigu (Rys.2).
4. Poruszaj ramieniem dźwigu przekręcając i przesuwając go, do momentu gdy nie znajdzie się 
    nad wybranym przez Ciebie obiektem (Rys.3).

Uchwyt Kabiny Kierowcy

Rys. 2 Rys. 3

5. Ściśnij ramię dźwigu aby otworzyć  czerpak i nabrać lub złapać swój ładunek, następnie puść 
    ramię a czerpak zamknie swoje szczęki (Rys.4).
6. Poruszaj ramieniem dźwigu przekręcając i przesuwając go, do momentu gdy nie znajdzie się 
    nad skrzynią ładunkową auta.
7. Ponownie ściśnij ramię dźwigu aby otworzyć czerpak i załadować ładunek na wywrotkę 
    (Rys.5).

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6

8. Podjedź autem do miejsca, gdzie chcesz je wyładować.
9. Przesuń ramię dźwigu tak, aby znajdowało się z tyłu pojazdu, a następnie podnieś lewą część 
    skrzyni ładunkowej i odwróć w ten sposób, by ją opróżnić (Rys.6).
10. Aby odłączyć ramię dźwigu i używać go oddzielnie wystarczy nacisnąć przycisk 
     umieszczony u podstawy jego ramienia( Rys.7).
11. Aby zamontować ponownie ramię dźwigu na swoim miejscu, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
umieszczony na jego końcu, przyłóż ramię sworznia na tylnej części ciężarówki(obracając 
delikatnie aż część będzie idealnie pasować) i puść wciskany przycisk (Rys.8).

Rys. 7 Rys. 8

Naciśnij przycisk,
aby zwolnić mocowanie.

Odłącz ramię dźwigu.

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby zwolnić 
mocowanie.

Dopasuj ramię 
nakładając je 
na wystający 
sworzeń i puść 
przycisk.

UWAGA
Nie należy bawić się w miejscach gdzie napotkać można potłuczone szkło lub inne 
niebezpieczne przedmioty.
Nie wolno siadać, stawać, skakać lub próbować jeździć na pojeździe.


