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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ AUDI R8 SPYDER XL 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare. 

 

 

 

STANDARDE: EN71, EN62115 
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ATENȚIE! 

- Vârstă recomandată: peste 3 ani. 

- Produsul trebuie asamblat și încărcat doar de către un adult. 

- Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 10.2. 

- Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore. 

- Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor. 

- Este interzisă folosirea mașinuței pe străzi, drumuri, pante sau locuri periculoase. 

- Mașinuța va fi folosită numai sub supravegherea unui adult. 

- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat pe rând, de câte o persoană. Greutatea 

maximă permisă este de 35 kg. 

- Copilul trebuie să poarte centură de siguranță și să stea bine pe scaun. 

- Jucăria trebuie manevrată cu atenție, deoarece este nevoie de abilitate pentru a evita 

căderea sau coliziunea cauzatoare de rănirea utilizatorului sau altor persoane.  

- Pentru a evita coliziunile cu alte obiecte, mașina nu se va folosi în spații înguste. 

- Verificați periodic produsul, încărcătorul, firele, mufele și carcasa. 

- În cazul în care se constată defecțiuni, mașinuța nu se va folosi până la remedierea 

defecțiunii. 

- Dacă nu este folosită mai mult timp, se va opri alimentarea și se va scoate 

acumulatorul din mașină. 

 

Înainte de prima utilizare a produsului, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni, deoarece veți 

afla metodele de utilizare corectă și instrucțiunile de asamblare. 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Baterie 12V 7 Ah 

Motor 2 X 35W 

Încărcător Intrare: AC220V-240V, 50 Hz-60 Hz, Ieșire: 

DC12V1A 

Sarcină maximă 35 kg 

Durată de funcționare reîncărcare: 10-12 ore, utilizare 1-2 ore 

Viteză 5-7 km/h 

Vârstă recomandată 2 – 7 ani 

Baterie telecomandă AAA 1.5V * 2 

Distanță de operare a telecomenzii 15±5 m 
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REGULI DE SIGURANȚĂ 

 

 Este interzisă remorcarea altor obiecte. 

 Înainte de utilizare, instruiți copilul și explicați-i ce are de făcut. 

 

1. Numai adulții au voie să încarce mașinuța, copiii nu au voie să atingă produsul. 

2. Mașinuța va fi utilizată numai sub supravegherea unui adult. 

3. Este interzis condusul mașinuței pe străzi, drumuri, în pantă. 

4. Jucăria este concepută pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 – 7 ani. 

5. Copilul trebuie să stea pe scaun și să poarte centura de siguranță, pentru a evita 

accidentarea. 

6. În cazul în care mașina întâlnește un obstacol, se va acționa frâna pentru a putea elimina 

obstacolul. 

 

ÎNCĂRCARE 

 

1. Mai întâi, ridicați scaunul, apoi faceți legătura între firele bateriei, respectând culorile: roșu 

la roșu, negru la negru. 

2. Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 10.2. 

3. Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore. 

4. Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor. 

5. Este normal ca bateria să se încălzească în timpul încărcării. 

6. Este interzisă amestecarea bateriilor vechi cu cele noi, precum și a diverselor tipuri și 

mărci de baterii. 

7. Dacă mașina nu este folosită o anumită perioadă de timp, bateria tot trebuie încărcată 

măcar o dată pe lună.   

8. Mașinuța nu se va folosi în timpul încărcării. 

 

LISTĂ DE COMPONENTE 

 Caroserie (polipropilenă) – 1 buc. 

 Volan – 1 buc. 

 Scaun – 1 buc. 

 Roți – 4 buc. 

 Încărcător – 1 buc. 

 Conector MP3 – 1 buc. 

 Telecomandă  – 1 buc. 
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ASAMBLARE 

 

 

Asamblarea roților din față 

Pe axul din față, introduceți o garnitură, apoi roata din 

față, apoi o altă garnitură și o piuliță. Fixați cu cheia de 

piulițe, apoi puneți capacul roții.  

 

 

 

 

 

Asamblarea roților din spate 

Întoarceți mașinuța cu roțile în sus. Scoateți arcul 

amortizor și bucșa, apoi introduceți un arc în orificiul de 

suspensie, fixați în manșon. Treceți axul din spate prin 

manșon și caroserie, cutia de viteze. Apoi introduceți 

roata, garnitura, blocați cu o garnitură, cu o piuliță, iar la 

final puneți capacul roții. 

 

 

 

   

 

 

Asamblarea volanului 

Potriviți volanul în direcția corespunzătoare, apăsați 

pentru fixare, strângeți cu un șurub hexagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblarea oglinzilor 

Mai întâi, identificați oglinda stângă și pe cea dreaptă, 

apoi potriviți-le în caroseria mașinii. 
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Instrucțiuni de încărcare 

Înainte de montarea scaunului, faceți legăturile firelor. 

Introduceți încărcătorul în mufa specială. 

 

 

 

 

 

 

 

Punerea în funcțiune a telecomenzii 

Cu șurubelnița, desfaceți șuruburile cu care este prins 

capacul, apoi scoateți capacul de acumulator și 

introduceți două baterii AAA 1.5V, puneți la loc capacul 

și prindeți-l cu șuruburi. 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblarea parbrizului 

Aliniați parbrizul în așa fel încât să se potrivească cu 

găurile din caroserie, apoi apăsați cu putere pentru fixare.   
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DEPANARE 

 

PROBLEMĂ ANALIZĂ SOLUȚIE 

Mașina nu funcționează Baterie consumată Reîncărcați bateria 

Siguranța termică este defectă Înlocuiți cu o siguranță nouă 

Piulița este slăbită Folosiți o piuliță nouă 

Acumulatorul a căzut Fixați acumulatorul 

Baterie uzată Înlocuiți cu o baterie nouă 

Defecțiune la piesele electrice Mergeți la un service 

Defecțiunea motorului  Mergeți la un service 

Bateria nu poate fi reîncărcată Acumulatorul a căzut Fixați acumulatorul 

Încărcătorul nu este conectat bine 

la priză 

Conectați bine încărcătorul  

Defecțiunea încărcătorului Înlocuiți cu un încărcător nou 

Mașina funcționează puțin timp Bateria este descărcată Încărcați bateria complet 

Bateria este veche și uzată Înlocuiți cu o baterie nouă 

Zgomot și încălzire în timpul 

încărcării  

Proces chimic Este un proces normal și sigur 

Viteză redusă Baterie veche  Utilizați o baterie nouă 

Baterie descărcată Încărcați bateria complet 

Suprasarcină Reduceți greutatea sub 35 kg 

Teren non-plan  Folosiți pe teren plan 

Zgomot la cutia de viteze Defecțiune la cutia de viteze Mergeți la un service 

Defecțiunea motorului Mergeți la un service 

Tremurul mașinii în timpul 

funcționării 

Conexiune proastă la firele 

motorului 

Refaceți legătura firelor 

Motorul nu funcționează bine Mergeți la un service 

Sunetele și luminile nu 

funcționează 

Panoul nu face contact bine Conectați firele 

Defecțiuni la panoul de sunete Mergeți la un service 

Mașina nu se oprește Defecțiuni la piesele electrice Mergeți la un service 

Funcționare neobișnuită cu 

telecomanda 

Bateriile telecomenzii sunt 

consumate 

Schimbați bateria 

Distanța prea mare între 

telecomandă și mașină 

Micșorați distanța dintre mașină și 

telecomandă 

Defecțiuni la telecomandă Defecțiuni la telecomandă 

Defecțiunea panoului de recepție Înlocuiți panoul de recepție 

Perturbarea câmpului magnetic Depărtați de câmpul magnetic 
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PRECAUȚII LA UTILIZARE 

 

1. Este interzisă utilizarea mașinuței pe străzi, drumuri, șanțuri și alte zone periculoase, 

precum și pe suprafețe lustruite: marmură, gresie etc. 

2. Produsul a fost conceput pentru a fi utilizat de o singură persoană cu greutatea sub 35 

kg. 

3. Este interzisă modificarea circuitului electric. 

4. Mașinuța trebuie ferită de umezeală, ploaie sau alte surse de apă, precum și de surse 

de foc. 

5. Dacă mașinuța nu este folosită, opriți alimentarea și scoateți bateriile. 

6. Nu trebuie amestecate diverse tipuri de baterii sau baterii vechi cu baterii noi. 

7. Trebuie respectată polaritatea bateriilor. 

8. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă. 

9. Bateriile pot fi încărcate numai de către adulți sau de copii de cel puțin 8 ani. 

10. Înainte de reîncărcare, bateriile se scot din mașină. 

11. Bateriile consumate trebuie scoase din mașină. 

12. Produsul trebuie asamblat corect de către un adult. 

 

DECLARAȚIE: 

 

1) Pentru îmbunătățirea calității produsului, este posibil ca structura și aspectul să fi 

suferit schimbări. 

2) Acest pachet conține informații importante care trebuie păstrate. 

3) Este interzisă utilizarea pe vreme ploioasă. 

4) Mașina se curăță cu o cârpă uscată. 

5) Asamblarea se face numai de către un adult. 

6) Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. A nu se folosi în trafic.   


