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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MASERATI GRANCABRIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

STANDARDE: EN71, EN62115 
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Specificații tehnice 

 

Vârstă recomandată:  peste 2 ani 

Baterie:   12V7AH x 1 

Timp de încărcare:  10-12 ore 

Încărcare:   Intrare: depinde de tensiunea locală 

    Ieșire: 12V1000mA 

Capacitate de încărcare: Max. 35 kg 

Dimensiuni:   123*59*51 cm 

Viteză:    3-5 km/h 

 

 

 

INFORMAȚII DESPRE BATERIE 

 

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

 Când se folosesc bateriile reîncărcabile detașabile, acestea vor fi încărcate doar sub 

supravegherea adulților. 

 Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de a le încărca. 

 Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați diverse tipuri de baterii: 

alcaline, standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu). 

 Introduceți bateriile în compartimentul special respectând polaritatea. 

 Scoateți bateriile în timpul perioadelor mari în care nu folosiți mașina. Bateriile 

epuizate se scot întotdeauna din produs. Scurgerile și coroziunea pot deteriora 

produsul. Eliminați bateriile în condiții de siguranță. 

 Nu scurtcircuitați bornele bateriei. 
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B LISTĂ DE COMPONENTE 

 

Nr. Denumire Cantitate 

1 Parbriz 1 

2 Scaun 1 

3 Volan 1 

4 Oglinzi retrovizoare 2 

5 Roată 4 

6 Capac roată 4 

7 Telecomandă 1 

8 Încărcător 1 

9 Cheie 2 

10 Telecomandă 1 

A Garnitură ø10 6 

B Piuliță M10 4-5 

C Șurub M4x12 2-4 

D Șurub M5 1 

E Piuliță M5 1 

F Garnitură ø12 2 

 

Unelte necesare asamblării: 

 

 
     Șurubelniță           Cheie 

          (nu este inclusă)         (inclusă) 
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C DIAGRAMA PIESELOR 

 

 

 

 
 

PONT: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale mașinii.  
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D Siguranță 

 

 
PREVENIREA RĂNILOR ȘI A DECESELOR: 

 NU LĂSAȚI COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE 

ADULȚI ESTE OBLIGATORIE. Copilul trebuie supravegheat în permanență când se 

află în mașină. 

 Această jucărie trebuie folosită cu grijă, deoarece este nevoie de pricepere pentru a evita 

căderile sau coliziunile cauzatoare de răni atât utilizatorului cât și terților. 

 Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție. 

 A nu se folosi pe drumuri publice, în apropierea mașinilor, pe sau lângă pante abrupte 

sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă. 

 Este necesară purtarea de încălțăminte și așezarea pe scaun. 

 Nu se folosește în trafic. 

 Această jucărie nu este potrivită pentru copiii cu vârsta sub 24 luni, din cauza vitezei 

maxime; greutatea maximă a utilizatorului este de 35 kg. 

 Această jucărie nu dispune de frâne.      

 

  ATENȚIE: 

 PERICOL DE SUFOCARE! Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 24 luni. 

 ASAMBLARE DOAR DE CĂTRE ADULT.  

 

Reguli pentru utilizare în siguranță: 

 A se folosi în zone sigure: 

- Niciodată pe stradă, în apropierea autovehiculelor, pe gazon sau în apropierea 

pantelor abrupte sau treptelor, piscinelor sau altor corpuri de apă; 

 Mașina se folosește pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, în grădină sau la locul 

de joacă. 

 Mașina nu se conduce pe întuneric, deoarece copilul poate întâlni obstacole neașteptate și 

poate avea un accident. Utilizați mașina doar în timpul zilei sau în zone bine luminate. 

 Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de piese electrice. 

 Verificați periodic firele și legăturile. 

 Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea în preajma acestora când mașina este în 

mișcare.  

 Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile. Instruiți copilul cum să își prindă centura 

de siguranță înainte de utilizarea mașinii, pentru că astfel îi garantați siguranța. 
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E Instrucțiuni de asamblare 

(A) Asamblați roata motoare din față și spate 

 

 
 

Întoarceți mașina cu roțile în sus 

1. Introduceți o garnitură ø12 pe axul din față. 

2. Montați roata din față. 

3. Introduceți o garnitură ø10 după roată. 

4. Folosiți o cheie pentru a fixa piulița M10. 

5. Montați capacul de roată. 

 

 
6. Introduceți roata motoare pe axul din spate. 

7. Puneți o garnitură ø pe axul din spate. 

8. Folosiți o cheie pentru a fixa roata motoare cu un șurub. 

9. Montați capacul de roată. 

Repetați pașii pentru roțile de pe cealaltă parte. 
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(B) Asamblarea volanului și a parbrizului 

 

 

 
 

1. Scoateți șurubul M5x37 și piulița M5, apoi faceți legătura între volan și caroserie. 

2. Montați volanul până la capătul tijei de direcție; aliniați găurile din volan și tijă. 

3. Introduceți un șurub M5x37. 

4. Răsuciți piulița M5 pe partea cealaltă. 

5. Introduceți oglinzile retrovizoare în găurile corespunzătoare de pe partea stângă și partea 

dreaptă a caroseriei (respectând indicațiile de pe fiecare oglindă: R – dreapta, L - stânga) 

6. Fixați parbrizul în găurile din caroserie. 
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(C) Montați oglinzile retrovizoare și conectați bateria 

 

 
 

1. Identificați cablul principal de alimentare și introduceți mufa în priza adecvată. 

 

 

 

(D) Montarea scaunului 

 

 
 

1. Montați și fixați scaunul. 

2. Fixați scaunul cu un șurub M4x12 
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(E) Funcții 

 
 

1. Pedala: Dacă apăsați pedala, mașina pornește. Când eliberați pedala, mașina se oprește. 

2. Schimbarea direcției: Schimbă direcția mașinii, înainte-înapoi 

3. Buton de muzică: Apăsați pentru redarea de sunete și muzică. 

4. Panou de control: 

 

 
5. Buton de alimentare: La apăsarea lungă, timp de 3 secunde, mașina pornește sau se 

oprește. 

6. FM: Radio, apăsați lung timp de 3 secunde, lumina de la butonul FM va clipi și va efectua 

căutare automată. Când căutarea ia sfârșit, butonul nu mai clipește. 

7. Butonul de muzică: Redă muzică. 

8. Buton de viteză mare: schimbă viteza mașinii mai repede. 

9. Buton de viteză mică: schimbă viteza mașinii mai încet. 

10. Buton de lumină: Pornește sau oprește lumina. 

11. Boxă Bluetooth: se conectează la telefon prin Bluetooth. 

12. Ultima melodie: Schimbă melodiile. Prin apăsarea lungă, crește volumul. 

13. Următoarea melodie: Schimbă melodiile. Prin apăsarea lungă, scade volumul. 

14. Afișaj baterie: Arată nivelul de încărcare al bateriei, pentru a încărca la timp. 

15. Priză: Încărcare 

16. USB 
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F Utilizarea telecomenzii 

 

NOTĂ: Acest produs nu este prevăzut cu baterii AAA (1.5v) 

Telecomanda poate fi folosită numai de către adulți. 

 

 
 

Instrucțiuni: mai întâi, trebuie stabilită frecvența 

 Introduceți în compartimentul special două baterii AAA. 

 Apăsați lung (2-4 sec.) pe butonul de frecvență, LED-ul de viteză mică va clipi. 

 Porniți mașina, LED-ul continuă să clipească până luminează continuu, apoi frecvența se 

stabilește cu succes. 

 Dacă conexiunea nu reușește, scoateți bateriile și repetați pașii de mai sus. 

 Dacă telecomanda nu este folosită 10 secunde, lumina se oprește, deoarece intră în 

modul de repaus. 

 Descrierea butoanelor: ▲înainte,▼ înapoi, ◄ stânga, ► dreapta 

S: Viteză, P: frânar de urgență 

NOTĂ: bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate; este interzisă combinarea diverselor 

tipuri de baterii sau a celor vechi cu cele noi; bateriile se introduc în compartiment, 

respectând polaritatea indicată; bateriile uzate trebuie scoase din jucărie; bornele de 

alimentare nu trebuie scurtcircuitate.  
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G ÎNCĂRCARE ȘI MÂNERUL DE TRAGERE 

 

 
DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA! 

 

 
 

CUM SE FOLOSEȘTE MÂNERUL DE TRAGERE 

1. Rotiți suportul de roți în afară. 

2. Scoateți mânerul în exterior. 

3. Puteți mișca mașina prin tragere. 
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H Încărcare 

 

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA! 

 

AVERTISMENT! 

 

 PREVENIREA INCENDIULUI ȘI A ȘOCULUI ELECTRIC: 

- Folosiți bateria reîncărcabilă și încărcătorul cu care este echipată mașina. Este interzisă 

înlocuirea acestora cu alte piese. Utilizarea acestor obiecte de la o altă firmă poate provoca 

un incendiu sau explozie. 

- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse. Pot apărea supraîncălzire, incendiu sau 

explozie. 

- Este interzisă modificarea circuitului electric. Manevrarea sistemului electric poate cauza 

șoc electric, incendiu sau explozie sau poate defecta permanent circuitul. 

- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Poate avea loc incendiu sau explozie. 

- Nu permiteți pătrunderea vreunui lichid la baterie sau alte piese. 

- În timpul încărcării, apar gaze explozive. Nu încărcați bateria în apropierea materialelor 

inflamabile, ci NUMAI în zone bine aerisite. 

- Bateriile reîncărcabile se încarcă numai sub supravegherea adulților. 

- Bateriile reîncărcabile se scot din mașină înainte de încărcare. 

Important: înainte de utilizarea vehiculului pentru prima dată, bateria trebuie încărcată 10-12 

ore, însă nu mai mult de 14 ore. 

Verificați periodic toate șuruburile, piulițele și învelișurile protectoare. 

 

Reguli pentru utilizarea în siguranță 

 Țineți copiii în zone sigure: a nu se folosi pe drumuri publice, în apropierea mașinilor, pe 

sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă; 

 Folosiți mașina numai pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, grădină  sau spații de 

joacă. 

 Nu folosiți niciodată în întuneric, deoarece pot apărea obstacole neprevăzute, cauzatoare 

de accidente. folosiți mașina doar pe timpul zilei sau în spații bine luminate. 

 Este interzis schimbul circuitului sau adăugarea unor piese electrice noi. 

 Verificați periodic firele și conexiunile mașinii. 

 Nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea în preajma mașinii aflate în mișcare. 

 Nu trageți niciodată bateria de fire sau încărcător, ci doar de cutie. Pot apărea defecțiuni. 

 Încărcați bateria numai în zone uscate. 

 Bateriile și accesoriile aferente conțin acid de plumb și compuși din acid, substanțe 

chimice cunoscute de Statul California ca provocând cancer și infertilitate. Spălați-vă pe 

mâini după manipularea lor. 

 Nu deschideți bateria, aceasta conține acid de plumb și alte substanțe toxice și corozive. 

 Nu deschideți încărcătorul. Firele și circuitul din interior pot cauza electroșoc. Numai 

adulții pot manipula și încărca bateria. Copiii nu au voie să manevreze bateria. Aceasta 

este grea și conține acide de plumb. 

 Nu scăpați bateria, deoarece poate suferi daune permanente. 
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 Înainte de încărcarea bateriei, verificați dacă bateria, încărcătorul, cablul de alimentare și 

conectorii sunt uzați. Nu încărcați bateria dacă ați constatat existența unei defecțiuni la 

acestea. 

 Nu permiteți consumarea completă a bateriei. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau 

o dată pe lună dacă nu folosiți mașina în mod regulat. 

 Nu țineți bateria cu susul în jos atunci când o încărcați. 

 Legați bateria cu o brățară specială pentru a evita căderea acesteia și rănirea copilului.   

 Butonul de alimentare trebuie oprit în timpul încărcării. 

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

 Înainte de prima utilizare, mașinuța va fi încărcată 14 ore, apoi următoarele încărcări vor fi 

de 10-12 ore. 

 Încărcarea se face direct din priză, nu prin prelungitor. 

 

I Înlocuirea bateriei 
 

Atunci când siguranța este defectă, aceasta se înlocuiește cu siguranța de rezervă care se 

află sub scaun. Înlocuiți siguranța și apoi reporniți mașina. 

Pentru a evita pierderea de putere, urmați pașii de mai jos: 

 Nu supraîncărcați mașina. 

 Nu remorcați nimic cu mașina. 

 Nu utilizați mașina pe pante abrupte. 

 Nu conduceți mașina spre obiecte fixe care ar duce la învârtirea roșilor în gol, pentru a 

evita supraîncălzirea motorului. 

 Nu folosiți mașina pe vreme extrem de caldă, piesele acesteia se pot supraîncălzi. 

 Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide la baterie sau la alte piese electrice. 

 Nu modificați circuitul electric, deoarece puteți provoca scurtcircuit. 

 

Înlocuirea bateriei și eliminarea acesteia 

La un moment dat, bateria își va pierde capacitatea de încărcare. În funcție de utilizare și de 

condițiile diverse, bateria ar trebuie să dureze între 1 și 3 ani. Urmați pașii de mai jos pentru a 

înlocui și elimina bateria: 

1. Scoateți scaunul. 

2. Deconectați bateria. 

3. Scoateți brățara metalică cu care este prinsă bateria. 

4. Scoateți capacul bateriei. 

5. Ridicați ușor bateria. 

 În funcție de starea bateriei (de ex. scurgere) puteți purta mănuși de protecție. 

 Nu ridicați bateria de cabluri. 

6. Puneți bateria uzată într-o pungă de plastic. 

Important! Reciclați bateria uzată în mod responsabil. Bateria conține plumb și trebuie 

aruncată în mod corespunzător și legal. Este ilegală incinerarea bateriilor cu acid de plumb 

sau aruncarea lor la gropile de gunoi. De aceea, trebuie să le duceți la un centru special de 

colectare a bateriilor uzate. De asemenea, nu aruncați bateriile uzate împreună cu gunoiul 

menajer. 

7. Înlocuiți bateria și reconectați conectorii. 
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8. Puneți din nou brățara metalică pentru a prinde bateria. 

9. Puneți la loc scaunul. 

 

K Ghid de depanare 

 

Problemă Cauză posibilă Rezolvare 

Mașina nu funcționează Baterie descărcată Reîncărcați bateria 

Siguranța termică a sărit Resetați siguranța 

Conectorul bateriei sau cablurile 

sunt slăbite 

Verificați conectorii bateriei să fie 

conectați corespunzător unul la 

celălalt. Dacă firele sunt slăbite în 

jurul motorului, contactați 

distribuitorul local.  

Bateria este descărcată complet Înlocuiți bateria, contactați 

distribuitorul local. 

Sistemul electric s-a defectat Contactați distribuitorul local 

Motorul s-a defectat Contactați distribuitorul local 

Mașina nu funcționează mult timp Bateria nu este încărcată complet Verificați conectorii bateriei să fie 

conectați corespunzător unul la 

celălalt când reîncărcați. 

Bateria este învechită Înlocuiți bateria, contactați 

distribuitorul local  

Mașina merge greoi Bateria este descărcată Înlocuiți bateria, contactați 

distribuitorul local  

Bateria este veche Înlocuiți bateria, contactați 

distribuitorul local  

Mașina este supraîncărcată Reduceți greutatea. Greutatea 

maximă permisă este de 50 kg. 

Mașina este folosită în condiții 

dificile 

Evitați să folosiți mașina în condiții 

dificile  

Mașina trebuie împinsă pentru a se 

deplasa 

Contact slab între fire sau conectori Verificați conectorii bateriei să fie 

conectați corespunzător unul la 

celălalt. Dacă firele sunt slăbite în 

jurul motorului, contactați 

distribuitorul local.  

Punct mort la motor Un punct mort înseamnă că mașina 

nu este alimentată cu energie 

electrică, iar mașina trebuie 

reparată. Contactați distribuitorul 

local.  

Trecere dificilă de la mers înainte 

la mers înapoi și invers.  

Încercarea de schimbare a direcției 

în timp ce mașina se află în mișcare 

Opriți complet mașina și schimbați 

direcția 

Zgomot puternic sau declicuri la 

motor sau cutia de viteze 

Motorul sau vitezele sunt 

deteriorate. 
Contactați distribuitorul local.  

Bateria nu se încarcă Conectorul bateriei sau al 

adaptorului este slăbit. 

Verificați conectorii bateriei să fie 

conectați unul la celălalt 

corespunzător.   

Încărcătorul nu este conectat Verificați dacă încărcătorul se află 

într-o priză funcțională. 

Încărcătorul nu funcționează  Contactați distribuitorul local.  

Încărcătorul se încălzește în timpul 

încărcării  

Acest lucru este normal și nu 

constituie motiv de îngrijorare. 
 

Citiți în întregime acest manual și ghidul de depanare înainte de a solicita asistență. Dacă totuși aveți nevoie de 

ajutor pentru a soluționa problema, Contactați distribuitorul local.  
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J Întreținere 

 Părintele este responsabil să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. De 

obicei, se vor face verificări pentru posibile pericole, la baterie, încărcător, cablu, șuruburi. 

Acestea trebuie să fie bine fixate. În caz de deteriorare, jucăria nu trebuie folosită până la 

remedierea defecțiunii. 

 Asigurați-vă că părțile din plastic nu sunt sparte sau rupte. 

 Periodic, folosiți un ulei lubrifiant pentru a unge piesele mobile, cum ar fi roțile. 

 Parcați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a o proteja de vreme umedă. 

 Țineți mașina la distanță de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Părțile din 

plastic se pot topi. 

 Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult poate manevra bateria. 

Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când mașina nu este folosită. 

 Nu spălați mașina cu furtunul, cu apă sau săpun. Mașina nu se folosește pe ploaie sau 

ninsoare. Apa poate deteriora motorul, sistemul electric și bateria. 

 Curățați mașina cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, 

folosiți o soluție de lustruit mobila fără ceară. Nu folosiți ceară auto. Nu folosiți substanțe 

abrazive. 

 Nu folosiți mașina în murdărie, pe nisip sau pe pietriș fin, deoarece acestea pot deteriora 

părțile mobile, motoarele sau sistemul electric. 

 Când mașina nu este folosită, sursa electrică trebuie oprită. Opriți comutatorul de 

alimentare și deconectați bateria. 

 

  


