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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

ATV ELECTRIC PREMIER DESERT 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizarea produsului. Manualul și ambalajul conține 

informații importante, de aceea vă rugăm să le păstrați pentru referințe ulterioare. Dacă nu 

consultați instrucțiunile din manual, ar putea fi periculos pentru copil. 

 

Pentru îmbunătățirea produsului și a calității, putem schimba părți ale structurii, aspectul, 

ambalajul, metoda de asamblare și funcții ale produsului fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze 

pentru eventualele inconveniente. 
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Păstrați manualul pentru consultări ulterioare, deoarece acesta conține informații 

importante. 

Înainte de prima utilizare, încărcați bateria cel puțin 8-12 ore. 

 

Despre noua dumneavoastră  mașină 

 

Această mașină îi va oferi copilului dvs. kilometri întregi de bucurie. 

Pentru a vă asigura atât dvs. cât și copilului o utilizare sigură, vă rugăm să citiți cu atenție acest 

manual și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. 

Urmați recomandările din manual, ele sunt concepute pentru a îmbunătăți utilizarea mașinii 

dvs. și siguranța utilizatorului acesteia. 

 

Specificații tehnice 

 

 2WD 4WD 4WD 

Baterie 12V7AH x 1 12V7AH x 2 12V10AH x 1 

Încărcător 

intrare 

12V 1000mA 12V 1500mA 12V 1000mA 

Depinde de tensiunea locală 

Motor 550-12000 550-10000 550-10000 

 

Vârstă recomandată: 3+ 

Durată de încărcare: 8-12 ore  

Capacitate de încărcare: Max. 50 kg  

Dimensiuni mașină: 110 x 70 x 77 cm 

Viteză: 3-8 km/h 

 

Se recomandă asamblarea de către adulți 
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Listă cu părțile componente 
 

NR. DENUMIRE 

PARTE COMPONENTĂ 

Cantitate (buc.) Observații 

2WD 4WD 

1 Caroserie 1 1  

2 Roată motoare 2 4  

3 Roată normală 2 /  

4 Șaibă Ø12 6 4  

5 Piuliță de blocare 4 4  

6 Capac roată 4 4  

7 Cheie tubulară 1 1  

8 Ghidon 1 1  

9 Piuliță Ø5 1 1  

10 Șurub M5x27 1 1  

11 Portbagaj 2 2  

12 Șurub Ø4x16 11 11  

13 Bară față 1 1  

14 Șurub Ø5x12 6 6  

15 Bară spate 1 1  

16 Spătar 1 1  

17 Scaun 1 1  

18 Șaibă plastic Ø10 1 1  

19 Șplint 1 1  

20 Încărcător 1 1  

21 Telecomandă 
 

1 
 

 

1 Dacă este prevăzută 
 

 

INFORMAȚII DESPRE ACUMULATORI 

 NU încărcați acumulatorii nereîncărcabili. 

 Se recomandă supravegherea de către un adult atunci când sunt încărcați acumulatorii. 

 Acumulatorii reîncărcabili vor fi scoși din mașină înainte de încărcare. 

 NU combinați acumulatorii vechi cu unii noi sau diverse tipuri de acumulatori. 

 Acumulatorii se introducând respectând polaritatea. 

 Bateriile consumate trebuie scoase din mașină. 

 Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. 
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Schema părților componente 

NOTĂ: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale mașinii. 
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Siguranță 
 

 

 

 

 

 

Reguli pentru utilizare în siguranță 

 

 Țineți copilul în zone sigure pentru utilizarea mașinii: - Nu folosiți pe stradă, în apropierea 

    mașinilor, pe gazon, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă. 

 Folosiți jucăria doar pe suprafețe întinse, cum ar fi interiorul casei, grădină sau loc de joacă. 

 Nu folosiți jucăria pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate produce 

un accident. Utilizați mașina doar pe timpul zilei sau într-o zonă bine luminată. 

 Este interzisă schimbarea circuitului electric sau adăugarea altor piese electrice. 

 Verificați periodic cablurile și conexiunile mașinii. 

 Nu permiteți niciunui copil să atingă roțile sau să se apropie de ele în timp ce mașina se află în 

mișcare. 

 Această mașină are centuri de siguranță ajustabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii să-și pună 

centura înainte de a conduce mașina, pentru a asigura siguranța acestuia. 

AVERTISMENT! 

 

 PERICOL DE SUFOCARE - Produsul conține piese mici. Nu este recomandat 

copiilor sub 36 de luni. 

 NECESITĂ ASAMBLARE DE CĂTRE UN ADULT. 

AVERTISMENT! 
PENTRU A PREVENI VĂTĂMAREA CORPORALĂ ȘI DECESUL: 

 NU LĂSAȚI COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. ESTE OBLIGATORIE 

SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT. 
Supravegheați în permanență copiii atunci când se află în mașină. 

 Această jucărie trebuie folosită cu atenție deoarece este nevoie de îndemânare pentru a evita 

căderile sau coliziunile care pot provoca răniri atât utilizatorului cât și altor persoane din jur. 

 Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. 

 A nu se folosi pe stradă, în apropierea mașinilor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine 

sau alte corpuri de apă. 

 Folosiți mereu încălțăminte. Vi se recomandă să stați mereu așezat pe scaun. 

 A nu se folosi în trafic. 

 Această jucărie este destinată copiilor cu vârsta sub 36 luni, datorită vitezei sale maxime; 

greutatea maximă a utilizatorului este de 50 kg. 

 Această jucărie nu este prevăzută cu frână. 



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE 

ATV ELECTRIC PREMIER DESERT 

6 

Asamblarea coloanei de direcție și a axului din față 
 

 

 

 

 

Întoarceți mașina cu susul în jos. 

1. Introduceți capătul îndoit al coloanei de direcție în orificiul din axul din față. 

2. Puneți o șaibă din plastic de Ø10 pe coloana de direcție. 

3. Introduceți un șplint în orificiul de pe capătul îndoit al coloanei de direcție, îndoiți 

capetele șplintului cu ajutorul unui clește cu cioc lung (nu este inclus). 

• Scoateți șurubul M5x12, șaiba din plastic, șaiba și piulița de pe ax. 
4. Reglați axul astfel încât să fie în poziția corectă. (vezi imaginea de mai sus) Apoi 

reintroduceți șurubul M5x12, șaiba din plastic, șaiba, asigurați-vă că șaiba din plastic stă pe 

plăcuța axului, și că plăcuța stă pe direcția de legătură, pentru a preveni prinderea degetelor. 

Puneți și contrapiulița și strângeți bine. 
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Asamblarea roților din față 
 

 

1. Introduceți o șaibă ø12 pe axul din față. 

2. Introduceți roata pe axul din față. 

3. Introduceți altă șaibă ø12 pe axul din față. 

4. Strângeți cu cheia tubulară o piuliță de blocare pe axul din față. NU strângeți prea tare. 

5. Introduceți urechile capacului roții în orificiile de pe roată. Repetați pașii de mai sus pentru 

a monta și cealaltă roată normală. 

 

 

1. Introduceți cutia de viteze pe axul din față (R – partea dreaptă, L – Partea stângă). Cutia 

de viteze trebuie să se potrivească cu cadrul motorului de pe axul din față. 

2. Conectați conectorul motorului cu cel al mașinii. 

3. Puneți o roată motoare pe axul din față. Aceasta trebuie să se potrivească cu cutia de viteze. 

4. Introduceți o șaibă de ø12 pe axul din față. 

5. Strângeți o contrapiuliță la capătului axului cu ajutorul unei chei. NU strângeți prea tare. 

6. Introduceți urechile capacului roții în orificiile de pe roată. Repetați pașii de mai sus pentru 

a monta și cealaltă roată motoare. 
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Asamblarea roților din spate 
 

 

 

Tăiați banda de cauciuc din jurul cutiilor de viteze din spate. 

1. Introduceți o roată pe axul din spate. Roata trebuie să se potrivească cu cutia de viteze. 

2. Introduceți o șaibă ø12 pe axul din spate. 

3. Strângeți cu cheia tubulară o piuliță de blocare la capătul punții din față. 

Repetați pașii de mai sus pentru asamblarea celeilalte roți din spate. 

PONT: A fost inclus o cheie tubulară extra pentru a ține contrapiulița pe cealaltă parte a axului, 

în timp ce o strângeți. 

4. Introduceți urechile capacului roții în orificiile de pe roată. 

Repetați pașii pentru cealaltă roată. 

 

Asamblarea ghidonului și a parbrizului 
 

Unelte necesare: Clește cu cioc lung și șurubelniță 
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Întoarceți mașina cu susul în jos. 

1. Introduceți volanul la capătul coloanei de direcție. 
2-3. Aliniați găurile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți un șurub 

M5x40. Strângeți o piuliță pe partea cealaltă a șurubului. Cu ajutorul cleștelui cu cioc lung, 

țineți piulița în timp ce strângeți șurubul pe cealaltă partea cu șurubelnița. 

4. Potriviți portbagajul la caroserie. 

5. Strângeți trei șuruburi ø5x12 pentru fixare. 

 

 

 

Asamblarea barei din față și a spătarului 
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1. Potriviți bara frontală pe caroseria mașinii. 

2. Introduceți patru șuruburi ø4x16 și strângeți cu șurubelnița. 

3. Fixați spătarul în găurile special prevăzute din mașină. 

4. Introduceți două șuruburi ø4x16 și strângeți. 

 

 

 

Asamblarea portbagajului și a barei din spate 
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1. Întoarceți portbagajul cu susul în jos. Fixați bara din spate de acesta (vezi imaginea de mai 

sus) 

2. Introduceți două șuruburi ø4x16 și strângeți cu o șurubelniță. 

3. Fixați întreg ansamblu portbagaj în spatele mașinii. 

4. Introduceți trei șuruburi ø5x12 în portbagaj și în caroserie, strângeți cu șurubelnița. 

5. Introduceți două șuruburi ø4x16 în bara din spate și în caroserie, strângeți cu șurubelnița. 
 

 

 

Conectarea la sursa de alimentare și asamblarea scaunului 
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1. Conectați conectorul bateriei la conectorul roșu al mașinii. 
2. Potriviți urechile din scaun cu cele din mașină. 

3. Strângeți scaunul cu un șurub ø4x16 pentru fixare. 

 

 

 

Instrucțiuni de utilizare a mașinii 

 

1. Comutator de pornire (dacă există): La o jumătate de tură, pornește mașina și 

MP3 playerul. La o tură completă, pornește mașina și se aprind luminile. 

2. Schimbător de direcție: Schimbă direcția în care se deplasează mașina, din față în 

spate. 
Mașina este concepută să meargă cu viteză mică când este în marșarier 

3.  Butonul de schimbare a vitezei 

4. Pedala: 

 Pentru a porni mașina, apăsați pedala. 

 Pentru a frâna sau încetini, eliberați ușor pedala. 

5. MP3 player: 
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A. Port USB 

B. Port card TF (citește doar format mp3) 

C. Intrare AUX 

D. Anterior / Crește volum 

E. Redare / Pauză 

F. Următor / Scade volum 

G. Schimbă modul de intrare audio (dacă introduceți două sau mai multe dispozitive audio). De asemenea, 

controlează funcțiile Bluetooth și FM. 

H. Ecran: afișează nivelul de putere a bateriei când se oprește mașina. Când valoarea numerică este sub 

12, trebuie să reîncărcați bateria. 

 

Utilizarea telecomenzii 

 

ASAMBLAREA BATERIILOR 

Ridicați capacul de la compartimentul bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți 

două baterii AAA (LR03). 

NOTĂ: Bateriile nu sunt incluse. Consultați informațiile despre baterii de la pagina 2. 

 

1. Conectare 

Țineți apăsat butoanele înainte și înapoi timp de 3 secunde, până când indicatorul viteză începe 

să lumineze intermitent, apoi porniți butonul de alimentare situat pe bordul mașinii. Când 

indicatorul de viteză luminează continuu înseamnă că conexiunea a fost făcută cu succes. Dacă 

indicatorul de viteză nu răspunde înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați 

din nou. 
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2. Butonul de frână 

Apăsați butonul pentru a opri mașina, apoi apăsați-l din nou pentru a elibera frâna. 

3. Butonul de selectare a vitezei 

Butonul selectează viteza de mers a mașinii. 

PONT: Acest buton nu funcționează când mergeți cu spatele. 

 

NOTĂ: 

 Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de 10 secunde, se va opri automat. 

 Refaceți conexiunea când înlocuiți bateriile telecomenzii. 

 

Încărcare 
ATENȚIE! 

Numai un adult poate încărca și reîncărca bateria! 

 

- COMUTATORUL DE ALIMENTARE trebuie OPRIT în timpul încărcării. 

- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați acumulatorul 4-6 ore. Nu reîncărcați 

acumulatorul mai mult de 10 ore, pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului. 

- Când mașina începe să funcționeze încet, reîncărcați acumulatorul. 
-  

 

1. Conectați portul de încărcare la mufa de alimentare (de sub pedală). 

2. Introduceți în priză încărcătorul. Bateria va începe să se încarce. 

AVERTISMENT! 
Acest produs are PROTECȚIE LA ÎNCĂRCARE: în timpul încărcării, toate funcțiile sunt oprite! 

Doar un adult poate încărca și reîncărca bateria! 


