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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

KART ABARTH 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare. 
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Modelele și culoarea pot varia. 
Manualul conține informații importante de siguranță, precum și instrucțiuni de 
asamblare, utilizare și întreținere. 
Kartul trebuie asamblat de un adult care a citit și înțeles instrucțiunile din manual. 
Țineți ambalajele departe de copii și aruncați-le în mod corespunzător. 
Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 

 
 
 
Acest produs are două configurări, al căror proces de asamblare 

este același, însă există diferențe între imagini. 
 

   

   

DDDeeesssppprrreee   nnnooouuuaaa   dddvvvsss...   mmmaaașșșiiinnnuuuțțțăăă                                     
 

Acest kart îi va oferi copilului dvs. multă bucurie. Pentru o utilizare 
sigură, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru 
referințe viitoare. 
Urmați recomandările din acest manual, acestea au scopul de a 
îmbunătăți siguranța utilizatorului și modul de utilizare a mașinii. 
 
 
 
 

 

Vârstă recomandată  37-96 luni  Baterie  ----------------------- 

Greutate 25 kg Dimensiuni 1130*570*730 MM 

Viteză  3-5 km/h Sursă de alimentare ------------------------ 

Încărcare  --------------------------- Durata medie de 

viață a bateriei 

------------------------ 

Timp de încărcare ------------------------ Siguranță  ------------------------ 
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LLLiiissstttaaa   dddeee   cccooommmpppooonnneeennnttteee   
                     

             

                      Caroserie*1                                Scaun*1                 Panou frontal*1                 

                      

 
 
 
 
 
Tijă oțel*1           Coloană de suport*1          Capac roată*4    
 

                        
               Volan*1                         Roată*4             
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DDDiiiaaagggrrraaammmaaa   pppiiieeessseeelllooorrr  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Scaun 4 Panou frontal 7 Ornament  

2 Volan  5 Roată 8 Capac 

3 Coloană de suport 6 Butuc roată 9 Caroserie 
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ÎÎÎnnnaaaiiinnnttteee   dddeee   aaasssaaammmbbblllaaarrreee   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Unelte necesare pentru asamblare: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

• PENTRU SIGURANȚA COPILULUI, CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI 

INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE/UTILIZARE. PĂSTRAȚI GHIDUL PENTRU 

CONSULTĂRI ULTERIOARE. 

•  ASAMBLAREA SE FACE NUMAI DE CĂTRE ADULȚI. Produsul conține piese mici, de 

aceea nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.  

•  Scoateți ambalajele din plastic și aruncați-le în mod corespunzător. 
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PPPaaașșșiii   dddeee   aaasssaaammmbbblllaaarrreee   

 
Atenție! 
Dacă produsul dvs. are roți din cauciuc sau roți EVA, săriți 
peste acest pas, mergeți la pasul următor. 
 

1. Asamblarea roții din față: 
Mai întâi, scoateți arborele axului din față și din spate. Apoi adăugați 
o garnitură Ø 12, fixați roata pe ax, puneți garnitura și strângeți cu 
piulița antiblocare (M10). La final, montați roata mașinii. 
Asamblarea roții motoare: 
Fixați poziționarea de pe partea interioară a roții și foaia de fier pe 
partea corespunzătoare. Adăugați garnitura și strângeți cu piulița 
antiblocare (M10), apoi adăugați butucul roții. 
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2. Asamblarea suportului pentru panoul frontal: 
Introduceți țeava de susținere a panoului cu Ø22 în tubul cu Ø19. 
Asigurați-vă că cele patru orificii ale tubului suport sunt aliniate cu 
cele patru orificii de pe cadru, apoi montați șurubul (M5X45) și fixați-l 
cu piulița antiblocare (M5). 
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3. Asamblarea panoului frontal: 
Introduceți gaura superioară a panoului în tubul suportului și apoi 
forțați dispozitivul de fixare din partea inferioară a panoului de pe 
capătul frontal al tubului (Ø16). 
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4、Asamblarea coloanei de direcție 

Introduceți bara de direcție prin orificiul din mijlocul părții de jos a 

tubului, apoi introduceți capătul inferior al șurubului, fixați piesele mici 

de plastic în partea superioară a tijei de direcție, plus cuiul spintecat, 

astfel încât să nu cadă direcția. 

    

 
 

5、Asamblarea volanului: 

Introduceți volanul în tija de direcție, aliniați gaura de pe volan și 
direcția orificiului tijei, apoi prindeți-o cu piulița de autoblocare 

(M5x35). 
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6、Asamblarea scaunului: 

Aliniați gaura de pe cadrul scaunului cu cea corespunzătoare, apoi 

prindeți-o cu piulița de autoblocare (M5x60). 

 
 

 

SSSiiiggguuurrraaannnțțțăăă   ppprrriiivvviiinnnddd   uuutttiiillliiizzzaaarrreeeaaa   
 

 
 

 

 

 

PREVENIREA RĂNILOR ȘI A DECESULUI: 

• NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT. ESTE OBLIGATORIE 

SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE UN ADULT. 

Este obligatoriu să supravegheați copilul în permanență atunci când se află în 

mașinuță. 

• Această jucărie trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitatea 

de a evita căderi sau coliziuni care pot provoca vătămări utilizatorului sau celor 

din jur. 

• Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. 

• Nu se va folosi niciodată pe străzi, în preajma vehiculelor, pe sau în apropierea 

pantelor sau scărilor, piscinelor sau altor corpuri de apă. 

• Se recomandă purtarea de încălțăminte. 

• Copilul trebuie să stea așezat pe scaun. 

• Nu se folosește în trafic. 

• Produsul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 37 luni din cauza vitezei 

maxime; greutatea maximă permisă este de 25 kg. 

• Această jucărie nu are frâne. 
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Reguli pentru o utilizare sigură 
• Țineți copiii în zone sigure pentru utilizare:   

- Nu utilizați niciodată pe carosabil, în apropierea autovehiculelor, pe spațiul de 
gazon, pe sau în apropierea pantelor sau treptelor abrupte, a piscinelor sau a altor 
corpuri de apă; 

• Utilizați jucăriile numai pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, grădinii 

sau locului de joacă. 

• Nu folosiți niciodată în întuneric. Un copil ar putea întâlni obstacole neașteptate și 

poate avea un accident. Operați mașina numai în timpul zilei sau într-o zonă bine 
luminată. 

• Nu lăsați niciun copil să atingă roțile sau să se afle lângă ele când mașina e în 

mișcare. 

• Această mașină are centuri de siguranță reglabile. Indicați copiilor cum să lege 

centura de siguranță înainte de utilizare, pentru a le garanta siguranța. 

 

ÎÎÎnnntttrrreeețțțiiinnneeerrreee 
 

• Este obligația părinților de a verifica părțile principale ale jucăriei înainte de 

folosire, trebuie să examineze în mod regulat potențialul pericol, cum ar fi 
șuruburile, care sunt închizătoare ale altor părți și că, în cazul unor astfel de 
deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când defecțiunea a fost îndepărtată 
corespunzător. 
• Asigurați-vă că piesele din plastic ale mașinii nu sunt crăpate sau rupte. 
• Uneori utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile. 
• Depozitați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a-l proteja de 
vremea umedă. 
• Păstrați mașina departe de sursele de căldură, cum ar fi sobele și încălzitoarele. 
Elementele din plastic se pot topi. 
• Curățați mașina cu o cârpă moale și uscată. Pentru a restabili strălucirea pieselor 
din plastic, utilizați o soluție de lustruit mobilierul, fără ceară. Nu utilizați ceară auto. 
Nu utilizați substanțe de curățat abrazive. 
• Nu conduceți mașina în murdărie, nisip sau pietriș care ar putea deteriora piesele 
în mișcare. 

 
Produsele noastre se află în conformitate cu normele ASTM F963, 
GB6675 și EN71. 


