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INTRODUCTION

CONTENTS

QUICK START

Get ready to move some earth with the Little Tikes® Dirt Diggers™ Front Loader!  Scoop up 
sand and dirt with the Front Loader‛s giant scoop or detach it and use it by itself as a shovel!

619687E5C

Fig. 1

ADULT SUPERVISION RECOMMENDED

• 1 Little Tikes® Dirt Diggers™ Front Loader 
with Detachable Shovel

1. Roll the Dirt Diggers™ Front Loader wherever you want to dig.  
   NOTE: Remember to stay safe!  Dig in sand or soft dirt where there are no large rocks,                
   broken glass, or other harmful things.  
   NOTE: Make sure to only dig with an adult‛s permission.
2. Grab the handle and push the shovel through the dirt to gather up dirt (Fig. 1).

AGES: 2+ YEARS
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Illustrations may vary from actual contents. 

3. If you want to really dig, grasp the handle of the shovel and pull it away from the Front                            
    Loader (Fig. 2) to use it like a regular shovel (Fig. 3)!

4. Don‛t forget to put the shovel back into the Front Loader when you are done digging!  Place                  
    the handle of the shovel back into the slot in the front of the Front Loader as shown in 
    Figure 4:

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

WSTĘP

ZAWARTOŚĆ:

SZYBKI START DO ZABAWY

Przygotuj się na wielkie rozkopy z Ładowarką z serii Little Tikes Duże Pojazdy Budowlane!
Nabieraj, przerzucaj, wysypuj piasek za pomocą wielkiego czerpaka lub odłącz go od pojazdu
i używaj jako pojemną łopatę!

MLT619687

Rys. 1

ZALECANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

• 1 Ładowarka z serii Duże Pojazdy Budowlane Little 
Tikes z odłączaną łopatą

1.Podjedź swoją Ładowarką do miejsca, gdzie chcesz kopać.
UWAGA: Pamiętaj aby zachować środki ostrożności! Kop w piasku i miękkiej ziemi gdzie nie ma 
dużych kamieni, potłuczonego szkła lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
Upewnij się, by kopać tylko za pozwoleniem osoby dorosłej.
2.Chwyć za ramię Ładowarki i pchnij czerpak w ziemię, tak aby napełnił się ładunkiem (rys. 1).

Wiek: 2+

Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

3. Jeśli chcesz kopać intensywniej, chwyć za ramię Ładowarki i odłącz ją od pojazdu (rys. 2), 
aby użyć jej jako pojemnej łopaty (rys. 3)!

4. Nie zapomnij zamontować ramienia z czerpakiem ponownie do pojazdu, w momencie gdy 
skończysz kopanie! Umieść końcówkę ramienia w otworze znajdującym się w Ładowarce, tak 
jak pokazano na rys. 4.

Rys. 2

Rys. 4

Rys. 3

INTRODUCCIÓN

CONTENIDOS

COMIENZO RÁPIDO

¡Prepárate para mover tierra con tu Little Tikes® Camión con Pala de Carga Frontal Dirt 
Diggers™! ¡Saca arena y tierra con la pala gigante de la Excavadora o despréndela y úsala sola 
como pala!

619663E5C

Fig. 1

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

•  1 Little Tikes® Camión con Pala de Carga 
Frontal Dirt Diggers™ con Pala Desprendible.

Para Armar el Juguete:
1. Rueda el Camión con Pala de Carga Frontal Dirt Diggers™ dondequiera que desees excavar.

NOTA: ¡Recuerda permanecer seguro! Excava en arena o tierra suave en donde no existan 
piedras grandes, vidrios rotos, ni otras cosas peligrosas.
NOTA: Asegúrate de solamente excavar con el permiso de un adulto.

2. Agarra la manija y empuja la pala contra la tierra para recogerla (Fig. 1).

EDAD: 2 AÑOS

Las ilustraciones pueden variar a los contenidos actuales.

3. Si realmente quieres excavar, agarra la manija de la pala y despréndela de la Excavadora 
(Fig. 2), ¡para transformarla en una pala normal (Fig. 3)!

4. ¡No olvides colocar de nuevo la pala en la Excavadora cuando termines de excavar! Coloca la 
manija nuevamente en la ranura en el frente de la Excavadora  como se muestra en la    
Figura 4:

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3



INTRODUCTION

CONTENTS

QUICK START

Get ready to move some earth with the Little Tikes® Dirt Diggers™ Excavator!  Scoop up and 
rake up sand and dirt with the Excavator‛s giant scoop or detach it and use it by itself as a 
rake and shovel!

619694E5C ADULT SUPERVISION RECOMMENDED

• 1 Little Tikes® Dirt Diggers™ Excavator 
with Detachable Rake

Illustrations may vary from actual contents. 

1. Roll the Dirt Diggers™ Excavator wherever you want to rake.  
   NOTE: Remember to stay safe!  Rake in sand or soft dirt where there are no large rocks,         
   broken glass, or other harmful things.  
   NOTE: Make sure to only rake with an adult‛s permission.
2. Grab the handle and pull the scoop to gather up dirt (Fig. 1).

AGES: 2+ YEARS
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

3. If you want to really dig and rake, grasp the handle of the scoop and pull it away from the     
    Excavator (Fig. 2) to transform it into a giant shovel (Fig. 3) !

4. Don‛t forget to put the shovel back into the Excavator when you are done digging!  Place the  
    handle of the shovel back into the slot in the front of the Excavator as shown in Figure 4.

GB

WSTĘP

ZAWARTOŚĆ:

SZYBKI START DO ZABAWY

Przygotuj się na wielkie rozkopy z Koparką z serii Little Tikes Duże Pojazdy Budowlane! 
Nabieraj, wysypuj i grab piasek za pomocą wielkiego czerpaka lub odłącz go od pojazdu i używaj 
jako grabek lub łopatki!

MLT619694 ZALECANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

• 1 Koparka z serii Duże Pojazdy Budowlane 
Little Tikes z odłączanymi grabkami/łopatą

Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

1. Podjedź swoją Koparką do miejsca, gdzie chcesz kopać.
UWAGA: Pamiętaj aby zachować środki ostrożności! Baw się w piasku i miękkiej ziemi gdzie nie 
ma dużych kamieni, potłuczonego szkła lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
Upewnij się, by kopać tylko za pozwoleniem osoby dorosłej.
2. Chwyć za ramię Koparki i pchnij czerpak w ziemię, tak aby napełnił się piaskiem (rys. 1).

Wiek: 2+

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 4

Rys. 3

3. Jeśli chcesz kopać intensywniej lub grabić piasek, chwyć za ramię Koparki i odłącz ją od 
pojazdu (rys. 2) otrzymując w ten sposób pojemną łopatę (rys. 3)!

4. Nie zapomnij zamontować ramienia z czerpakiem ponownie do pojazdu, w momencie gdy 
skończysz kopanie! Umieść końcówkę ramienia w otworze znajdującym się w Koparce, tak jak 
pokazano na rys. 4.
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INTRODUCCIÓN

CONTENIDOS

COMIENZO RÁPIDO

¡Prepárate para mover tierra con tu Little Tikes® Excavadora Dirt Diggers™! ¡Saca y aplana 
arena y tierra con la pala gigante de la Excavadora o despréndela y úsala sola como rastrillo y 
pala!

619663E5C SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

• 1 Little Tikes® Excavadora Dirt Diggers™ 
con Pala / Rastrillo Desprendible.

Las ilustraciones pueden variar a los contenidos actuales.

Para Armar el Juguete:
1. Rueda el Little Tikes® Excavadora Dirt Diggers™ dondequiera que desees aplanar.

NOTA: ¡Recuerda permanecer seguro! Excava en arena o tierra suave en donde no existan 
piedras grandes, vidrios rotos, ni otras cosas peligrosas.
NOTA: Asegúrate de solamente excavar con el permiso de un adulto.

2. Agarra la manija y jala la pala para recoger tierra (Fig. 1).

EDADES: 2 AÑOS

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

3. Si realmente quieres excavar y aplanar, agarra la manija de la pala y despréndela de la 
Excavadora (Fig. 2), ¡para transformarla en una pala gigante Fig. 3)!

4. ¡No olvides colocar de nuevo la pala en la excavadora cuando termines de excavar! Coloca la 
manija nuevamente en la ranura en el frente de la Excavadora  como se muestra en la Figura 4:

ES
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INTRODUCTION

CONTENTS

QUICK START

Get ready to move some earth with the Little Tikes® Dirt Diggers™Dump Truck! Fill the Dump 
truck‛s giant container or detach it and use it by itself as a bucket and mold!

619670E5C

Fig. 1

ADULT SUPERVISION RECOMMENDED

• 1 Little Tikes® Dirt Diggers Dump truck 
with Detachable Bucket

1. Roll the Dirt Diggers™ Dump truck  wherever you want to gather dirt or sand.  
 NOTE: Remember to stay safe!  Fill the Dumptruck with sand or soft dirt only where there      

are no large rocks, broken glass, or other harmful things.     
NOTE: Be careful not to overfill the Dump truck!

 NOTE: Make sure to only dig with an adult‛s permission.
2. Fill up the container in the back of the Dump truck to gather up dirt.
3. If you take the container off the Dump truck (Fig. 1), it becomes a bucket with its own       

handle!

AGES: 2+ YEARS
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Illustrations may vary from actual contents. 

4. Fill up the bucket and turn it upside down to use it as a mold to help build sand castles (Fig. 2)!

5. Don‛t forget to put the bucket back onto the Dump truck when you are done!  Place the       
    bucket back onto the back of the Dump truck as shown in Figure 3:

NOTE: Remember to empty the Dump truck‛s bucket once you are done playing with it!

Sand Castles

Fig. 2

Fig. 3

WSTĘP

ZAWARTOŚĆ:

SZYBKI START DO ZABAWY

Przygotuj się na wielkie budowanie z Wywrotką z serii Little Tikes Duże Pojazdy Budowlane! 
Wypełnij po brzegi ogromny kontener Wywrotki lub odłącz go od pojazdu i użyj jako wiaderka 
lub foremki do piasku!

MLT619670

Rys. 1

ZALECANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

1 Wywrotka z serii Duże Pojazdy Budowlane Little 
Tikes z odłączanym wiaderkiem

1. Podjedź swoją Wywrotką do miejsca, z którego chcesz zebrać ziemię lub piach.
UWAGA: Pamiętaj aby zachować środki ostrożności! Napełniaj Wywrotkę tylko piaskiem lub 
miękką ziemią, zebraną tylko z miejsc gdzie nie ma dużych kamieni, potłuczonego szkła lub 
innych niebezpiecznych przedmiotów.
UWAGA: Bądź ostrożny by nie przeładować Wywrotki.
Upewnij się, by kopać tylko za pozwoleniem osoby dorosłej.
2. Napełnij kontener swojej Wywrotki, aby móc wywieźć ziemię.
3. Jeśli zdejmiesz kontener z naczepy Wywrotki (obrazek 1), zmieni się on w wiaderko z własną 
wygodną rączką!

Wiek: 2+

Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

4.Napełnij wiaderko ziemią lub piaskiem i odwróć ostrożnie do góry nogami, aby użyć go jako 
foremki. Wiaderko pomoże Ci zbudować zamki  i budowle z piasku (obrazek 2).

5. Nie zapomnij zamontować wiaderka ponownie na naczepie pojazdu gdy skończysz budowanie! 
Umieść je na tyle Wywrotki, tak jak pokazano na obrazku 3:

UWAGA: Pamiętaj, aby opróżnić kontener Wywrotki, gdy skończysz się bawić!

Zamek z piasku

Rys. 2

Rys. 3

INTRODUCCIÓN

CONTENIDOS

COMIENZO RÁPIDO

¡Prepárate para mover tierra con tu Little Tikes Land® Volquete Dirt Diggers™! ¡Llena el 
enorme compartimiento del camión de volteo o despréndelo y úsalo!

619663E5C

Fig. 1

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

•  1 Little Tikes® Volquete Dirt Diggers™ con 
Compartimiento Desprendible.

Para Armar el Juguete:
1. Rueda el Little Tikes® Volquete Dirt Diggers™ dondequiera que desees para recoger tierra o 

arena.
NOTA: ¡Recuerda permanecer seguro! Llena el Camión de Volteo con arena o tierra suave en 
donde no existan piedras grandes, vidrios rotos, ni otras cosas peligrosas.
NOTA: ¡Ten cuidado de no llenar en exceso el Camión de Volteo!
NOTA: Asegúrate de solamente excavar con el permiso de un adulto.

2. Llena el compartimiento trasero del Camión de Volteo para recoger tierra.
3. Si desprendes el compartimiento del Camión de Volteo (Fig. 1), ¡se convierte en una cubeta 

con su propia asa!

EDAD: 2+ AÑOS

Las ilustraciones pueden variar a los contenidos actuales.

4. ¡Llena la cubeta y voltéala al revés para usarla como un molde para ayudarte a construir 
castillos de arena (Fig. 2)!

5.  ¡No olvides colocar de nuevo la cubeta en el Camión de Volteo cuando termines! Coloca la 
cubeta nuevamente en la parte trasera del Camión de Volteo como se muestra en la Figura 3:

NOTA: ¡Recuerda vaciar la cubeta del Camión de Volteo cuando termines de jugar con él!

Castillos de Arena

Fig. 2

Fig. 3
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INLEIDING

INHOUD

SNEL VAN START

Bereid je voor om bergen zand te verplaatsen met de Little Tikes® Dirt Diggers™ Kiepwagen! 
Vul de grote laadbak van de wagen of maak 'm los en gebruik 'm als een emmer en een 
zandvorm!

619670E5C

Afb. 1

TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN

• 1 Little Tikes® Dirt Diggers™ Kiepwagen met 
afneembare laadbak/emmer.

1. Rol de Dirt Diggers™ Kiepwagen naar een plek met rulle aarde of zand.
   OPMERKING: speel veilig! Vul de kiepwagen uitsluitend met zand of losse aarde. Let op dat er 
   geen stenen, stukken glas of andere schadelijke voorwerpen tussen zitten.
   OPMERKING: zorg ervoor dat je de laadbak niet te vol maakt.
   OPMERKING: vraag altijd een volwassene om toestemming voor je graaft.
2. Vul de laadbak op de achterkant van de kiepwagen met aarde of zand.
3. Als je de laadbak lostrekt van de wagen (Afb. 1), dan is hij ineens een emmer met een hengsel!

LEEFTIJD: 2+ JAAR

De illustraties kunnen afwijken van de daadwerkelijke inhoud.  

4. Vul de emmer en zet 'm op z'n kop. Nu heb je een zandvorm, waarmee je zandkastelen kunt 
bouwen (Afb. 2)!

5. Vergeet niet de laadbak weer op de wagen te zetten als je klaar bent! Plaats de laadbak op 
de achterkant van de kiepwagen zoals in Afb. 3 wordt getoond:

OPMERKING: vergeet niet de laadbak te legen als je klaar bent met spelen!

Zandkasteel

Afb. 2

Afb. 3

EINLEITUNG

INHALT

GLEICH GEHT'S LOS

Gleich kannst du loslegen und mit dem Little Tikes® Dirt Diggers™ Kipplaster ein bisschen 
Erde bewegen! Füll' den großen Kipper oder nimm ihn ab, um ihn als Eimer oder riesiges 
Sandförmchen zu verwenden!

619670E5C

Abb. 1

BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN.

•  1 Little Tikes®  Dirt Diggers™ Kipplaster mit 
abnehmbarem Eimer

1. Roll' den Dirt Diggers™ Kipplaster dorthin, wo du arbeiten möchtest.
BITTE BEACHTEN: Immer auf Sicherheit achten! Den Kipplader nur dort mit Sand oder 
weicher Erde füllen, wo keine großen Steine, Glasscherben oder andere gefährliche Dinge 
herumliegen.
WEITERHIN BEACHTEN: Darauf achten, dass der Kipplader nicht überladen wird!
WEITERER HINWEIS: Immer nur mit Erlaubnis eines Erwachsenen graben.

2. Fülle den Kipper des Lastwagens, um Sand und Erde abzutransportieren.
3. Wenn du den Kipper vom Lastwagen abnimmst (siehe Abb. 1), wird er zu einem Eimer mit 

eigenem Griff!

ALTER: 2+ JAHRE

Die Abbildung kann von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

4. Fülle den Eimer bis oben hin mit Sand und drehe ihn um, um ihn als Förmchen zum Bau einer 
Sandburg zu benutzen! (Siehe Abb. 2)

5. Vergiss nicht, den Eimer wieder auf dem Fahrzeug anzubringen, wenn du mit dem Spielen 
fertig bist! Setze den Eimer, wie in Abbildung 3 dargestellt, auf den Kipplader:

HINWEIS: Vergiss nicht, den Kipper des Lastwagens auszuleeren, wenn du fertig gespielt hast!

Sandburg

Abb. 2

Abb. 3
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