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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MOTORETĂ ELECTRICĂ HC-1038 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă sfătuim să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare pentru a evita erori sau 

defecțiuni de funcționare. Asigurați-vă de siguranța copilului. Utilizatorul va păstra aceste 

specificații. 
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 Arată ca o mașină adevărată 

 Comandă manuală și automată 

 Înainte, înapoi, virare la dreapta și la stânga – telecomandă 

 Înainte și înapoi prin comandă manuală 

 Volanul este prevăzut cu funcție muzicală 

 Mașinuța este echipată cu centură de siguranță 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste specificații înainte de montare pentru a evita erori sau 

defecțiuni. Asigurați-vă de protecția copilului. De asemenea, vă recomandăm să păstrați acest 

manual pentru consultări ulterioare. 

 

Specificații tehnice 
Tipul mașinii   

Baterie 6V7AH/6V10AH   12V7AH/12V10AH 

Motor electric 6V30W/12V30W (direcție)   6V8W/12V8W (viraj) 

Vârstă recomandată 2 – 7 ani 

Greutate maximă admisă  35 kg 

Dimensiuni 1070*660*610 mm 

Viteză 3,5 km/h 

Durată de utilizare 10-12 (încărcare), 1,5-2 h (utilizare) 

Încărcător AC110-220V 

Bateria telecomenzii AAA 1,5V 

 

ATENȚIONARE 

Luați aminte la următoarele: 

 Asamblarea se face doar de către un adult. 

 Nu lăsați la îndemâna copiilor (2 ani sau mai mici) piesele mici. 

 Copiii nu vor folosi mașina fără supravegherea adulților. 

 Copiii pot folosi mașina doar după încărcarea bateriei de către adulți. 

 Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele din plastic. 

 Verificați produsul periodic pentru a vă asigura că firele electrice, carcasa și alte piese 

sunt în regulă. În cazul în care constatați vreo defecțiune, nu trebuie să mai folosiți 

mașina până nu remediați problema. 

 Telecomanda funcționează cu două baterii AAA. 

 Folosiți bateriile în mod corespunzător, respectând polaritatea. 

 Instrucțiunile sunt importante, vă rugăm să le păstrați! 

 Jucăria trebuie folosită cu atenție deoarece este nevoie de pricepere pentru a evita 

căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a celor din jur. 

 Avertisment! Produsul nu este potrivit pentru copiii sub 36 luni, deoarece conține 

piese mici. Pericol de sufocare! 

 Transformatoarele sau încărcătorul trebuie examinate în mod regulat de posibile 

defecțiuni la cablu, mufă, caroserie sau alte piese, iar în cazul în care se constată 

defecțiuni, acestea nu trebuie folosite până la remedierea defecțiunii. 

 Ambalajul trebuie păstrat deoarece conține informații importante. 

 Atenție! Mașinuța nu se folosește pe drumurile publice, în trafic. 
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PIESE 

 

 
 

1 Caroserie 6 Cutie de unelte 11 Suport inferior 

2 Roată față 7 Ghidon 12 Coloană de direcție 

3 Capace roată 8 Parbriz 13 Pernă șezut 

4 Țeavă de evacuare 9 Oglindă retrovizoare   

5 Roată spate 10 Roată   

 

Pași de asamblare 

 

 
1. Asamblarea roții din față 

a. Axul din față aliniat cu coloana de direcție, montate apoi pe roata din stânga, blocând 

tija de direcție. 

b. Șurubul autofiletant fixează capacul roții din față, finalizându-se montarea. (vezi Figura 

1)      

 

 
2. Montați protecțiile de la roțile din față: 

a. Capacul roții în direcția săgeții până face clic în poziție, apoi fixați cu două șuruburi 

cu cap plat. (vezi Figura 2) 
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3. Montarea ghidonului 

            Potriviți ghidonul cu punctele de pe caroserie, 

introduceți ghidonul pe coloana de direcție, strângeți cu un 

șurub. 

 

 

 

 

 

4. Montarea parbrizului 

            Potriviți parbrizul în sensul săgeții. (vezi Figura 4) 

 

 

 

 

 

5. Montarea oglinzii retrovizoare 

            Oglinda se montează în sensul săgeților (vezi Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

6. Montarea portbagajului 

            Portbagajul se introduce în caroserie, apoi se fixează 

cu un șurub autofiletant. (vezi Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

  

7. Montarea pernei de șezut 

            Aceasta se așază pe caroserie și se apasă până când se 

aude clic, apoi se fixează cu un șurub autofiletant. (vezi 

Figura 7) 
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8. Indicator încărcător 

            Amortizorul se așază pe caroserie, apoi se fixează cu 

un șurub autofiletant. (vezi Figura 7) 

 

Atenție:  

Când conectați sau deconectați încărcătorul, țineți mufa 

corect, păstrând direcția verticală. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Porniți butonul de alimentare: mașina este alimentată, luminile se aprind, însoțite de 

sunetul motorului. Telecomandă/comandă manuală: comanda manuală păstrează 

poziția, cu schimbătorul de viteze înainte/înapoi, prin apăsarea pedalei puteți controla 

direcția înainte//înapoi. Cu ajutorul telecomenzii, mașina merge înainte, înapoi, 

virează la stânga și la dreapta. Acest panou de comandă este echipat cu interfață MP3 

și un buton de volum. Funcția de muzică de pe ghidonul mașinii: sunetul motorului, 

sunet de claxon, muzică. (vezi Figura 9) 

 

 

 

10. Funcția de telecomandă: 

telecomandă/comandă manuală; dacă 

apăsați pe butonul Înainte, mașina se va 

deplasa în direcția înainte; dacă apăsați pe 

butonul Înapoi, mașina va merge în 

marșarier; prin apăsarea butonului Stânga, 

roțile din față vor vira la stânga, iar prin 

apăsarea butonului Dreapta, roțile din față 

vor vira la dreapta. (vezi Figura 10) 
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Defecțiuni și soluții 

 

Tipul defecțiunii Analiza cauzelor Soluții 

Mașina nu se mișcă 1. Tensiunea este sub nivelul 

normal 

2. Protecția firului de siguranță 

3. Șurubul de la roți a căzut 

4. Borna bateriei a căzut 

5. Bateria este defectă 

6. Echipamentul electric este 

defect 

7. Motorul este defect 

Încărcați bateria 

 

Așteptați câteva secunde 

Strângeți șurubul din nou 

Puneți-o din nou 

Înlocuiți bateria 

Reparați-l într-un service 

 

Reparați-l într-un service 

Bateria nu se încarcă 1. Borna bateriei a căzut 

2. Încărcătorul este deconectat 

3. Încărcătorul este stricat  

Conectați din nou 

Conectați din nou 

Înlocuiți încărcătorul 

Durata prea mică a bateriei 1. Bateria nu este încărcată 

complet 

2. Bateria este veche 

Încărcați bateria din nou 

 

Înlocuiți bateria 

Se aud unele zgomote la 

baterie și se încălzește 

când este la încărcat 

1. Reacție chimică Normal 

Viteză redusă 1. Bateria este veche 

2. Bateria este consumată 

3. Greutate depășită 

 

4. Pavaj unduit 

Înlocuiți bateria 

Încărcați bateria din nou 

Ușurați greutatea la cel mult 

35 kg 

Pavaj plat 

Cutia de viteze scoate 

zgomote 

1. Frâna este ruptă Reparați-o într-un service 

Mașina tremură în timpul 

mersului înainte 

1. Conexiune slabă a firelor de 

la motor 

2. Defecțiune la motor 

Stabiliți o conexiune bună 

 

Reparați-l într-un service  

Funcția muzicală nu merge 1. Lipsa bateriilor Reparați într-un service 

Dacă nu puteți rezolva niciuna dintre aceste defecțiuni, nu ezitați să ne contactați. 

 

Sfaturi și recomandări 

 Înainte de prima utilizare a mașinilor electrice, bateria trebuie încărcată cel puțin 18 

ore! În caz contrar, se va defecta și va fi imposibil de reparat. 

 A nu se folosi pe stradă, drum, pantă, șanț, zone periculoase. 

 A nu se folosi pe suprafețe netede, cum ar fi marmura sau podele cu gresie. 

 Acest produs este conceput pentru o singură persoană, greutatea maximă admisă este 

de 35 kg. 

 Nu schimbați ruta sau dispozitivul suplimentar de încărcare. 

 Evitați pătrunderea apei în mașină sau telecomandă și țineți mașina departe de foc, 

pentru a evita defecte la circuitul electric. 



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE 

MOTORETĂ ELECTRICĂ HC-1038 

7 

 

 

 La întâlnirea unui obstacol, mașinuța electrică se va opri. Ocoliți obstacolul pentru a 

continua deplasarea. 

 Mașinuța nu se folosește în casă, pentru a nu deteriora mobila și a nu răni copiii. 

 Când bateria este aproape consumată, mașina va funcționa încet. Când distanța de la 

telecomandă este scurtă, vor apărea bruiaje. Înlocuiți imediat bateria! 

 Când nu folosiți jucăria o perioadă îndelungată de timp, opriți alimentarea. 

 

Atenție! Această jucărie nu este recomandată pentru copiii cu vârsta sub 3 ani din cauza 

vitezei mari. 

 

Încărcare 

 Înainte de prima utilizare a mașinilor electrice, bateria trebuie încărcată 14 ore! În caz 

contrar, se va defecta și va fi imposibil de reparat. 

 Pentru fiecare oră de utilizare continuă, se va încărca din timp, între 10 și 12 ore. 

 Durata de încărcare nu va depăși 14 de ore. 

 Încălzirea încărcătorului sau a bateriei este normală. 

 Se vor folosi încărcătorul și bateria originală, cu care a fost echipată mașinuța. 

 Nu se vor amesteca bateriile vechi cu cele noi sau diverse tipuri de baterii. 

 Borna nu poate fi scurtcircuitată. 

 Când mașina nu este folosită de mult timp, aceasta tot trebuie încărcată măcar o dată, 

la câteva luni. 

 Bateria reîncărcabilă se încarcă numai de către adulți. 

 

Întreținerea încărcătoarelor și a bateriei 

1. Deșurubați șurubul de fixare și scoateți capacul compartimentului de baterii, așezați 

bateriile respectând polaritate, apoi capacul compartimentului și apoi strângeți șurubul 

pentru fixare. 

2. Bateria poate fi încărcată doar de către adulți. 

3. Trebuie respectată polaritatea (roșu la roșu, negru la negru)   

4. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. 

5. Numai pentru telecomandă: 

- bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate 

- bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie atunci când sunt încărcate. 

 

Instrucțiuni de utilizare a bateriilor 

1. Utilizați două baterii 1,5 AAA. 

2. Deschideți cutia pentru baterii, introduceți cele două baterii de 1,5 AAA, respectând 

polaritatea. Când schimbați bateriile, procedați la fel. 

3. Se folosesc baterii reîncărcabile. 

4. Încărcarea se face numai sub supravegherea adulților. 

5. Scoateți bateriile când le încărcați. 

6. Nu se pot amesteca diverse tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii vechi. 

7. Polii bateriilor trebuie conectați direct. 

8. Bateriile expirate sau consumate trebuie scoase din mașină. 
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Atenție: 

Piesele mici prezintă pericol de sufocare! 

 

Întreținere 

1. Înainte de asamblare, verificați dacă ambalajul este intact și dacă pachetul este 

complet. 

2. Se recomandă curățarea produsului periodic, însă fiți atenți să nu stricați circuitul 

electric. 

3. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, verificați și întrețineți în mod regulat 

jucăria. 

 

 

 

 

Standarde de utilizare a produsului: GB6675-2003, GB19865-2005, GB5296.5-2006, EN71, 

EN62115 

 

 

 


