
KART CU PEDALE PENTRU COPII 

PREMIER MERCEDES 

 

 
 

    ATENȚIE! 
Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult! 

 

 
Include instrucțiuni de asamblare 

 
Citiți întregul manual înainte de utilizare! 

 
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece 
conține informații importante. 
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 A              DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL 

 
Felicitări pentru achiziția noul dumneavoastră kart! 
 
Acest kart va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă 
îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să 
citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare. 

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a 
îmbunătăți siguranța și operarea kartului precum și siguranța copilului 
dumneavoastră. 

 

 

„Mercedes-Benz”,        ,         și designul produsului inclus fac 

obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.  

 

 
 
Vârsta recomandată: peste 3 ani 
Capacitate de încărcare: maxim 30 kg 
Dimensiuni: 1115 × 570 × 610 mm 
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                                            SIGURANȚĂ                                         B  
 
 

 

PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE: 

 NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ 
SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI! Supravegheați 
întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul. 

 Această jucărie trebuie utilizată cu  grijă întrucât este necesară îndemânare 
pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului 
sau terților. 

 Trebuie purtat echipamentul de protecție. 

 Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări 
abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă. 

 Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun. 

 A nu se utiliza în trafic. 

 Această jucărie nu este recomandată pentru copiii sub 36 de luni din cauza 
vitezei sale maxime; Greutatea maximă a utilizatorului este 30 kg. 

 Nu lăsați niciodată mai mult de 1 utilizator. 
 

                    ATENȚIE! 

 PERICOL DE SUFOCARE! Neindicat copiilor sub 36 de luni. 

 Trebuie asamblat de un adult. 
Reguli pentru condusul sigur 

 Țineți copiii în arii sigure pentru condus: 
- Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau 

pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;                

 Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau 
locul de joacă. 

 A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se 
poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine 
iluminată. 

 Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este 
în mișcare. 

 Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți 
copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, 
asigurați securitatea. 
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C                                 LISTA COMPONENTELOR                                   

 

NR. 
DENUMIRE 

COMPONENTĂ 

CANT (BUC.)  

NOTĂ 
  

1 Caroserie 1   

2 Șaibă Ø12 3   

3 Roată normală 3   

4 Roată de direcție 1   

5 Contrapiuliță 4   

6 Capac de roată 4   

7 Șurub M5X33 1   

8 Piuliță Ø5 1   

9 Scaun 1   

10 Șurub Ø5x35 4   

11 Volan 1   

12 Cheie de piuliță 1   

13 Șaibă Ø10 4   

     

 

 

 

 Unelte necesare pentru montaj (neincluse în pachet) 
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                                     DIAGRAMA PĂRȚILOR                              D  
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E                  DESFACEREA CAPACULUI DE PROTECȚIE 

 

INDICIU: Carcasa de protecție frontală este ajustabilă și are două poziții. Puteți 
muta carcasa de protecție frontală mai sus pe măsură pe copilul dumneavoastră 
crește. 
 

1. Ridicați carcasa de protecție frontală de pe caroserie și ridicați-o până în 
capăt. 

2. Asigurați-vă că capătul înclinat al coloanei de direcție trece prin orificiul 
situat pe axul frontal. 

3. Aliniați orificiile de pe carcasa de protecție frontală cu orificiile de pe 
caroserie. 
Introduce-ți șurubul M5x33. 

4. Fixați o piuliță pe capătul opus al șurubului. 
  

Ajustare poziție 
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                          MONTAREA ROȚILOR SPATE                              E 
 

 
1. Glisați roata de direcție pe axul din spate. Asigurați-vă că roata de direcție 

se potrivește cu direcția roții de pe axul din spate. 
2. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din spate. 
3. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din spate cu o cheie de 

piuliță. 
4. Fixați capacul de roată pe roată. 

 

 
5. Glisați o șaibă Ø12 pe axul din spate. 
6. Glisați roata normală pe axul din spate. 
7. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din spate. 
8. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din spate cu o cheie de 

piuliță. 

9. Fixați capacul de roată pe roată.   

roata motoare 

Vedere din spate stânga 

Vedere din spate dreapta 
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E                MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ ȘI A SCAUNULUI 

 

1. Glisați o șaibă Ø12 pe axul din față. 
2. Glisați roata normală pe axul din față. 
3. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din față. 
4. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din față cu o cheie de piuliță. 
5. Fixați capacul de roată pe roată. Repetați pentru cealaltă roată din față. 
6. Fixați scaunul pe caroserie. 
7. Strângeți cele patru șuruburi Ø5x35 pentru a  

securiza scaunul. 
 
  

Vedere din față 
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9. MONTAREA VOLANULUI DE COLOANA DE DIRECȚIE         E 

 
1. Cu o șurubelniță scoateți șurubul de pe  

capacul bateriei localizat în centrul  
volanului. 

2. Scoateți capacul bateriei de pe  
partea superioară a  
compartimentului bateriei. 

3. Introduceți bateriile 2x1.5 AA  
(neincluse) cu polaritățile corecte. 

4. Așezați capacul bateriilor peste  
compartimentul bateriilor și fixați  
cu un șurub pe care l-ați scos  
la pasul unu. 

5. Fixați volanul la capătul coloanei de  
direcție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    INFORMAȚII DESPRE BATERIE 

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

 Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar 
sub supravegherea unui adult. 

 Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate. 

 Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de 
baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-
cadmium). 

 Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, 
anod la anod, catod la catod. 

 Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna 
bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate 
deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare. 

 Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. 
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E               FOLOSIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ KART 

 

1. Frână: apăsați pentru a încetini sau frâna vehiculul. 
 

2. Butoane de redare a sunetelor: apăsați pentru claxon/redarea 
sunetelor. 

 
3. Pedale: pentru a deplasa vehiculul înainte și înapoi.  
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                                   AJUSTAREA LANȚULUI                               E 
 

 
 

 
AVERTISMENT: 

Nu încercați să reparați lanțul. Dacă există o problemă cu lanțul, 
reparațiile trebuie efectuate de un atelier service pentru biciclete. 

 

Lanțul trebuie să fie ajustat în mod corect. Dacă este prea strâns, pedalarea va 
fi dificilă. Dacă este prea slab, lanțul poate sări din pinioane. 
Când lanțul este ajustat corect, puteți roti pedala liber și puteți să trageți de lanț 
nu mai mult de jumătate de 1 – 1,5 cm. Reglați tensionarea lanțului după cum 
urmează: 
● Scoateți șuruburile de pe carcasa din mijlocul bazei a produsului cu o 
șurubelniță. 
A. Utilizați o cheie hexagonală pentru a slăbi șurubul. 

B. Utilizați o cheie de piuliță pentru a slăbi piulița. 

C. Utilizați o cheie de piuliță pentru a strânge și slăbi piulița de ajustare. 
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E                                       ÎNTREȚINERE                    

 

 Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau 
sparte. 

 Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum 
ar fi roțile. 

 Parcați vehiculul în interior. 

 Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. 
Componentele din plastic se pot topi. 

 Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu 
conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. 

 Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul 
componentelor din plastic, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară 
de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. 

 
 

E                              ÎNLĂTURAREA BATERIILOR                    

 
 

 Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau 
aruncată într-un mod ecologic. 

 Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda 
sau poate prezenta scurgeri. 

 Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. 
Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid 
sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege. 

 



 

 
 

IMPORTATOR: 
 

SC ZULMIRE SRL  

str. Grozești Nr. 5  

Constanța  

telefon: 0734.728.120 

email: office@premierkids.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de 

asamblare și utilizare la toate produsele importate. 

http://youtube.com/premierkids 
 

 

 

 

 
 

Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția 

unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți 

să ne puneți întrebări. 

https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/  
 

mailto:office@premierkids.ro
http://youtube.com/premierkids
https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/

