INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE
MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ AUDI RS 5

Instrucțiuni de asamblare și utilizare
MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ AUDI RS 5

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
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Imaginea are doar scop orientativ, iar produsul este supus aspectului practic.
Avem rugămintea să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de montare pentru a evita
erorile de funcționare sau defecțiunile. Asigurați-vă de siguranța copilului. Utilizatorul va
păstra specificația tehnică.

Specificație
Tip mașină
Acumulator
Motor electric

Vârstă potrivită
Greutate maximă
Dimensiuni
Viteză
Utilitate
Încărcător
Bateria telecomenzii

Audi RS 5
12V7Ah
12V30W (deplasare)*2
12V8W (întoarcere)*1
12V30W (pivotare)*1
2 - 6 ani
30 kg
127,5*68*54 cm
3,0 km/h – 4,5 km/h
10-12 ore (încărcare), 1,5 – 2 ore (utilizare)
AC220V, 50 Hz (intrare), DC12V (ieșire)
2*AAA 1,5 V

Recomandări
Asamblarea se face de către adulți.
Nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor cu vârsta sub 2 ani.
Copiii nu pot conduce mașina fără supravegherea adulților.
Copiii pot folosi mașina după încărcarea acumulatorului de către adulți.
Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor.
Verificați produsul periodic pentru a vă asigura de funcționarea normală a firelor electrice,
mufelor, carcasei exterioare și a altor părți. Dacă observați defecțiuni, încetați să mai folosiți
mașina până când remediați problema.
Telecomanda necesită două baterii AAA.
Utilizați bateriile în mod corespunzător.
Instrucțiunile sunt importante, de aceea că recomandăm să nu le aruncați.
Jucăria trebuie utilizată cu grijă, deoarece este nevoie de pricepere și îndemânare pentru a
evita căzăturile sau coliziunile cauzatoare de rănire, atât a conductorului cât și a altor
persoane.
Atenție! Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 36 luni. Conține piese mici, care prezintă
pericol de înghițire și asfixiere!
Transformatoarele sau încărcătorul bateriei trebuie verificate periodic pentru a constata la
timp posibilele defecțiuni la cablu, mufă și alte părți. În caz de defecțiuni, acestea nu trebuie
folosite înainte de remedierea lor.
Ambalajul trebuie păstrat, deoarece conține informații importante.
Atenție: nu se folosește în trafic.
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Componente

1
2
3
4

Caroserie
Roată față
Roată spate
Scaun

5
6
7
8

Rozetă
Parbriz
Volan
Oglindă retrovizoare

9
10
11
12

Capac portbagaj spate
Motor
Capotă
Prelată

Pași de asamblare:

1. Montarea roții din față:
a. Scoateți roata din față, apoi așezați câte o roată pe fiecare parte a punții din față.
b. Puneți câte un bailag pe fiecare parte a roții, apoi strângeți cu o piuliță antidesfacere M10.
c. La final, puneți capacul roții îndreptat spre clema roții și strângeți cu putere. (vezi
imaginea 1)
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2. Montarea roții din spate:
a. Puneți roțile pe ambele părți, puneți garniturile, apoi strângeți cu piulițele antidesfacere M10.
b. Puneți capacul roții îndreptat spre curbura roții și strângeți cu putere rozeta. (vezi
imaginea 2)

3. Montarea scaunului:
a. Scoateți scaunul și potriviți cele două benzi de culisare de sub scaun cu canalul
din caroserie.
b. Apoi apăsați clapeta de sub scaun și împingeți scaunul până la capăt. (vezi
imaginea 3)

4. Montarea volanului:
a. Mai întâi, conectați liniile de presare ale volanului cu linia caroseriei, apoi scoateți
șurubul din coloana de direcție și îndreptați-o spre gaură, introducând și
înșurubând. (vezi imaginea 4)
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5. Montarea oglinzii retrovizoare și a parbrizului:
a. Montați parbrizul în slotul special din caroserie, apoi folosiți două șuruburi brute
M4*12 pentru a fixa.
b. Montați oglinda retrovizoare la mașină. (vezi imaginea 5)

6. Conectarea la sursa de alimentare:
a. Ridicați capota.
b. Apoi faceți legătura dintre mufa acumulatorului și mufa bateriei de la receptor.
c. La final, închideți capota. (vezi imaginea 6)
7. Instrucțiuni de încărcare:
a. Când afișajul de putere este în jur de 10V, trebuie să încărcați bateria. Gaura de
încărcare se află sub scaun. Deșurubați ușa de acces și încărcați.
b. În timpul încărcării, mașina se află în stare de protecție și nu funcționează; după
scoaterea încărcătorului din stația de încărcare, mașina poate fi folosită în mod
normal.
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8. Indicatoare tablou de bord:
a. Întrerupător general --- (1) Dacă porniți întrerupătorul general, se aprinde lumina
și se aude sunetul motorului. (2) Tabloul de bord este prevăzut cu sunete și poate
fi conectat la sursă MP3 sau telefon mobil, alte dispozitive externe de redare
muzică, ajustare de volum, ecran, etc.
b. Volan --- (1) Volanul este prevăzut cu muzică și claxon.
c. Comutator de viteză mare și redusă --- (1) În modul manual, viteza poate fi
reglată. (2) Se preferă funcția cu comandă la distanță.
d. Comutator cu un singur buton al sistemului de iluminat --- (1) Luminile pot fi
aprinse și stinse.
e. Ecran --- (1) Puterea este afișată pe ecranul de pe tabloul de bord. Valoarea de
aprox. 12,5V este de ajuns. Când valoarea este în jur de 10V, mașina trebuie
încărcată. (vezi imaginea 7)
9. Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii 2.4G

1. Apăsați de două ori butonul înainte și înapoi timp de 3 secunde până când pornește
codul iar afișajul luminează intermitent.
2. Porniți comutatorul general, lumina este aprinsă tot timpul. După ce codul este
complet, mașina poate fi folosită în mod normal.
3. Apăsați butonul S pentru reglarea vitezei. O lumină înseamnă viteză mică, două
lumini înseamnă viteză medie, iar trei lumini înseamnă viteză mare. Apăsați butonul P
pentru oprire. Notă: telecomanda trebuie folosită doar de adulți.
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Defecțiuni și soluții:
Tipul defecțiunii

Nu se deplasează

Bateria nu poate fi încărcată

Distanța per încărcare este
scurtă

Cauză
1. Tensiunea este sub limita
normală.
2. Protecție fire de siguranță
3. Șurubul de la roți a căzut
4. Conectorul bateriei a căzut
5. Bateria este defectă
6. Echipamentul electric este
defect
7. Motorul este defect
1. Conectorul a căzut
2. Încărcătorul nu este
conectat la sursă de
alimentare
3. Încărcătorul este defect
1. Bateria nu este complet
încărcată
2. Bateria este veche
1. Reacție chimică

Se aude zgomot și bateria se
încălzește în timpul încărcării
Viteză mică
1. Bateria este veche
2. Bateria este descărcată
3. Suprasarcină
4. Teren cu denivelări
Cutia de viteze face zgomot
1. Cutia este defectă
Mașina vibrează când se
deplasează înainte

1. Conexiune proastă între
firele motorului
2. Ceva este în neregulă cu
motorul
1. Nu există baterie în volan

Soluții
Încărcați bateria.
Așteptați puțin.
Strângeți șurubul din nou.
Reluați procedura
Înlocuiți bateria
Reparați-l în punctele de
depanare
Reparați-l în punctele de
depanare
Conectați-l din nou
Conectați-l din nou
Înlocuiți încărcătorul
Înlocuiți bateria
Înlocuiți bateria
Este normal
Înlocuiți bateria
Înlocuiți bateria
Ușurați greutatea sub 30 kg
Teren plat
Reparați-o în punctele de
depanare
Conectați corespunzător

Reparați-l în punctele de
depanare
Funcția muzicală nu
Reparați în punctele de
funcționează
depanare
În cazul în care nu puteți remedia problema, nu ezitați să ne contactați.
Atenționări:
 Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că ați încărcat-o cel puțin 18 ore.
 Nu conduceți mașina pe străzi înclinate, pante și alte drumuri periculoase.
 Nu conduceți mașina pe suprafețe alunecoase, cum ar fi marmură și gresie.
 Mașina este prevăzută doar pentru o persoană. Nu depășiți limita de greutate. Sarcina
maximă este de 30 kg.
 Nu comutați de la mersul înainte la mersul înapoi în timpul deplasării.
 Nu schimbați linia și modelul dispozitivului de încărcare.
 Nu țineți mașina și telecomanda în ploaie, umiditate sau în aproprierea surselor de
foc, pentru a evita defectarea circuitului electric.
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Când mașina va întâlni un obstacol, se va opri. Aceasta va porni din nou după
înlăturarea obstacolului.
Nu conduceți mașina în apă. Nu vărsați apă sau alte lichide pe mașină.
Nu conduceți mașina în interiorul casei, pentru protecția copiilor și a mobilei.
Când bateria este descărcată, mașina va merge doar înainte, nu va mai vira la stânga/
dreapta. Dacă nu mai înaintează sau începe să tremure, trebuie să înlocuiți bateria.
Opriți alimentarea cu energie când mașina nu este folosită o perioadă îndelungată. În
acest caz, decuplați acumulatorul.

Recomandări privind încărcarea:
 Asigurați-vă că bateria a fost încărcată cel puțin 14 ore înainte de prima utilizare.
 Conectați încărcătorul la acumulator, apoi introduceți încărcătorul în priză.
 După 1,5 - 2 ore de utilizare, trebuie să reîncărcați. O încărcare normală durează 1012 ore.
 Nu depășiți 14 ore de încărcare.
 Este normal ca bateria să se încălzească în timpul încărcării. (însă sub 60 grade
Celsius)
 Pentru a proteja încărcătorul, bateria și circuitul, vă recomandăm să folosiți
încărcătorul și bateria originale.
 Borna de conectare nu poate fi scurtcircuitată.
 Când mașina nu este utilizată o perioadă îndelungată, încărcați bateria cel puțin o dată
pe lună.
 Încărcarea se face doar de către adulți.
Întreținerea încărcătoarelor și a bateriei:
1. Scoateți scaunul, deșurubați capacul de la compartimentul de baterii, scoateți sau
puneți bateria, apoi înșurubați capacul, așezați scaunul și fixați-l cu șuruburi.
2. Încărcarea se face doar sub supravegherea adulților.
3. Trebuie respectată polaritatea bateriei. (roșu la roșu, negru la negru)
4. Scurtcircuitarea nu este permisă.
Instrucțiuni de utilizare a bateriei:
1. Folosiți două baterii AAA de 1,5V.
2. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți două baterii AAA de 1,5V.
puneți capacul. Pentru scoaterea bateriei, urmați aceiași pași.
3. Trebuie folosite baterii reîncărcabile.
4. Se încarcă sub supravegherea adulților.
5. Bateriile se scot în timpul încărcării.
6. Nu se amestecă baterii noi cu baterii vechi sau diverse tipuri de baterii.
7. Polii bateriilor trebuie conectați direct.
8. Bateriile expirate sau uzate trebuie scoase din mașină.
9. Scurtcircuitarea nu este permisă.
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Întreținere:
1. Înainte de asamblare, asigurați-vă că aveți toate piesele. Dacă aveți nelămuriri, nu
ezitați să ne contactați.
2. Asigurați-vă că fiecare piesă este completă înainte de montare și utilizare.
3. Curățați mașina în mod regulat. Nu defectați echipamentul electric.
4. Verificați și întrețineți mașina pentru siguranța copiilor.
Criterii de funcționare a produsului: GB 6675.1-2014, GB 6675.2-2014, GB 6675.3-2014,
GB 6675.4-2014, GB 19865-2005, GB 5296.5-2006, EN 71, EN 62115
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