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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES G65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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„ 

Instrucțiuni 

Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile despre 

funcționarea corectă și procedura de asamblare, pentru a evita operarea incorectă și 

deteriorarea produsului sau rănirea copilului. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate într-un loc 

sigur. 

 

Descriere 

Denumire Specificații  

Acumulator 12V 7 AH 

Greutate maximă admisă  ≤ 35 kg 

Viteză 3-5 km/h 

Încărcător Ieșire DC12V 1A 

Vârstă adecvată 2 – 7 ani 

Dimensiuni  1310 x 705 x 650 mm 

Timp de încărcare Aprox. 10-12 ore 

Siguranță Automată 

    

 

 

Întreținere 

 După depanarea regulată a produsului, adulții trebuie să verifice periodic (o dată la două 

săptămâni) elementele principale, inclusiv acumulatorul, dispozitivul de încărcare, fire, 

învelișul exterior, schimbătorul de circuit și supapa de comutare. Dispozitivele de 

prindere trebuie verificate dacă sunt slăbite. În caz de pericol ascuns, produsul nu mai 

trebuie utilizat până la reparare. 

 Vehiculul trebuie curățat cu o cârpă de bumbac moale și umedă (bine stoarsă). De 

asemenea, poate fi lustruită cu produse de mobilă care nu conțin ceară. Nu folosiți 

dizolvanți chimici pentru a șterge părțile din plastic ale jucăriei, pentru a evita topirea 

acestora. Mașina nu poate fi curățată cu apă și săpun, deoarece apa va strica motorul și 

acumulatorul, cauzând scurtă trecere a circuitului electric. 

 După utilizarea pentru o perioadă de timp, vă recomandăm să ungeți partea metalică cu 

ulei lubrifiant pentru a evita posibila ruginire. Maina trebuie ferită de temperaturi ridicate 

și umiditate, deoarece părțile din plastic se pot topi. În timpul încărcării, țineți-o departe 

de materiale inflamabile, pentru a nu se produce un incendiu. 

 După utilizare, mașina trebuie încărcată la timp. Reîncărcarea se face doar de către adulți. 

În cazul în care mașinuța nu este folosită pentru un timp îndelungat sau este depozitată, 

aceasta trebuie reîncărcată complet înainte de depozitare. Ulterior, se încarcă o dată pe 

lună pentru a-i prelungi durata de viață. Când nu este folosită un timp îndelungat, vă 

sugerăm să opriți alimentarea. Toate schimbătoarele de circuit trebuie mutate din poziția 

„STOP” sau „OPRIT”. Structura și firele nu pot fi modificate fără autorizație.  

 Întreținerea și înlocuirea pieselor importante trebuie supravegheată de specialiști. În 

zonele în care alimentarea cu energie electrică este instabilă, se recomandă instalarea unui 

regulator de putere pentru a proteja acumulatorul în timpul încărcării. 

 Nu folosiți fire de siguranță neconforme cu produsul.      
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Desen de asamblare 

 
 

NR. NUME NR. NUME NR. NUME 

1 Caroserie 6 Suport lateral 11 Roată 

2 Oglindă laterală 7 Țeavă de 

eșapament 

12 Capac de roată 

3 Parbriz 8 Portbagaj 13 Bucșe 

4 Volan 9 Cutie de viteze 14 Garnitură 12 

5 Scaun 10 Piuliță M10   
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Etape de asamblare 

 

 Procesul de asamblare dinainte de utilizare trebuie parcurs de adulți. Întregul proces 

durează în jur de 30 minute. 

 Piesele mici prezintă pericol de înghițire de către copii. Este interzis contactul copiilor cu 

acestea! 

 Instrumente necesare la asamblare: șurubelniță (nu este inclusă), menghină (nu este 

inclusă). 

 Înainte de asamblare, verificați numărul pieselor. Ambalajele din plastic nu trebuie ținute 

la îndemâna copiilor deoarece prezintă pericol de asfixiere. 

 

Instalarea roților din față: 

 Potriviți garnitura de 12 pe o parte a roții din față. 

 Așezați roata. 

 Forțați ușor roata, împingând-o și fixând-o pe poziție. 

(observație: trageți roata în exterior, trageți din nou pentru 

a vă asigura că roata este fixată) 

 Repetați pașii pentru cealaltă roată din față. 

 

Montarea roților din spate: 

 Puneți cutia de viteze pe puntea din spate, apoi, conform 

pozei alăturate, introduceți bucșa, roata, bucșa, distanțierul 

pe puntea din spate. 

 Urmăriți curbura de pe capacul roții și apăsați până când 

auziți un clic. Înseamnă că acesta a fost fixat.  

 Repetați pașii pentru cealaltă roată din spate. 

 

 

Montarea țevii de eșapament: 

 Găurile pentru șuruburi de pe țeava de eșapament trebuie 

potrivite (aliniate) cu găurile de pe suportul lateral. 

 Repetați pașii pentru cealaltă parte. 

 

 

 

Montarea oglinzilor laterale 

 Fixați parbrizul, apoi, potrivit imaginii alăturate, fixați 

oglinda laterală în ușă (aveți grijă să deosebiți stânga de 

dreapta) 

 Cu ajutorul aceleiași metode, montați și cealaltă oglindă. 
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Montarea portbagajului 

 Deschideți ușa din spate 

 Poziționați portbagajul ca în imaginea alăturată, potriviți 

orificiile pentru șuruburi de pe ușă cu cele de pe portbagaj 

și apoi fixați-le cu șuruburi 

 

 

 

 Conectați alimentarea: 

 Conectați firul de electricitate al mașinuței de acela al 

motorului. 

 Conectați cablul roșu al bateriei de terminalul roșu, și pe 

cel negru de terminalul negru al bateriei. 

 

 

 

Utilizare (comutatorul trebuie să fie pornit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenție! 

Când schimbați viteza, asigurați-vă că mașina este oprită. În caz contrar, se va strica cutia de 

viteze și motorul. 

Manual: 

Înainte: (D1/D2): 

1. Apăsați butonul „Înainte/înapoi” la D1; 

2. Apăsați ușor comutatorul de picior și mașina va porni încet înainte. 

3. Apăsați butonul „Înainte/înapoi” la D2; 

4. Apăsați ușor comutatorul de picior și mașina va porni cu viteză în față. 

Oprire: (P): 

Ridicați piciorul pentru a elibera pedala și mașina se va opri. 

Înapoi: (R): 

1. Apăsați butonul „Înainte/înapoi” în poziția Înapoi 

2. Apăsați ușor comutatorul de picior și mașina va merge înapoi.  
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Telecomandă: (observații: în acest mod, nu există comutator de comandă la distanță/manuală)  

 

 
Telecomandă fără fir 2.4G 

 

Telecomandă fără fir 2.4G 

La prima utilizare a codului, urmați pașii de mai jos: 

1. Telecomanda funcționează cu două baterii AAA, 1.5 V; trageți de capacul 

compartimentului de baterii pentru a-l deschide (țineți cont de polaritate), introduceți bateriile 

și puneți la loc capacul. Dacă indicatorul luminează intermitent de trei ori înseamnă că bateria 

este instalată corect. 

2. Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. 

3. Porniți alimentarea imediat, iar frecvența luminii intermitente este stabilită. 

4. Dacă frecvența nu este stabilită, opriți alimentarea, repetați pașii 2 și 3.  

 

Utilizare obișnuită 

1. Selectarea vitezei: 3 trepte de viteză: 1 lumină – viteză redusă, 2 lumini – viteză medie și 3 

lumini – viteză ridicată. Indiferent de treaptă, pornirea este lentă. Butoanele înainte/înapoi au 

oprire lentă, iar butoanele dreapta/stânga se folosesc pentru direcționarea mașinii în aceste 

direcții. Prin apăsarea butonului de oprire mașina se oprește. 

2. Prin apăsarea butonului de oprire de urgență, fie în modul de acționare manuală, fie cu 

telecomandă, mașina staționează. 

3. După 15 minute de la nefolosirea telecomenzii, opriți alimentarea. 

 

Avertismente legate de baterie: 

 Distanța telecomenzi față de mașină nu trebuie să depășească 15 metri. 

 Telecomanda poate fi folosită doar de adulți. 

 Înainte de utilizarea telecomenzii, citiți instrucțiunile cu atenție. 

 Telecomanda cu economie de energie, când timp de câteva momente (în jur de 10 

secunde) alimentarea este întreruptă automat, toate luminile sunt oprite; trebuie folosite 

cheile de frecvență pentru prima dată; 

 Mașina nu trebuie utilizată pe șosea, surse de apă sau drumuri cu obstacole etc. 

 Telecomanda trebuie ferită de ploaie pentru a evita deteriorarea. 

 Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate. 

 Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate doar sub supravegherea adulților. 

 Bateria care trebuie încărcată trebuie scoasă mai întâi din mașină. 

 Nu trebuie amestecate bateriile vechi cu cele noi și bateriile de diverse mărci. 

 Se respectă polaritatea corectă. 

 Bateriile consumate trebuie scoase din mașină. 
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 Este interzisă scurtcircuitarea bateriilor. 

 Când nu se folosește mașina un timp îndelungat, bateriile trebuie scoase din mașină, 

depozitate cu grijă și nu la îndemâna copiilor. 

 Dacă telecomanda nu mai funcționează la o distanță mai mică de 3 metri, cele două 

baterii de 1.5 V trebuie înlocuite.     

 
 

Muzică: 

Apăsați butonul de pe volan, pentru a acționa claxonul sau muzica. 

 

 

 

 

 

 

 
 Comutatorul de alimentare trebuie oprit în timpul încărcării. 

 Locașul de încărcare este situat în partea dreaptă din spate. 

 Conectați încărcătorul în priză. 

 Conectați locul de încărcare la sursa de alimentare. 

 

Atenționări legate de încărcare: 

 Procesul de încărcare trebuie operat de adulți. 

 Înainte de prima utilizare a mașinii, bateria trebuie să stea la încărcat 14 ore. În caz 

contrar, bateria se poate strica și nu mai poate fi reparată. 

 În timpul încărcării, opriți bateria. Puneți cablul încărcătorului în locul de încărcare 

înainte de a-l conecta la priză. Mașina nu trebuie utilizată în timpul încărcării. 

 Când bateria este aproape epuizată, trebuie încărcată la timp. În mod normal, durata de 

încărcare este de 10 - 12 ore, însă nu trebuie depășite 14 ore. 

 E normal ca bateria să emită căldură, însă dacă temperatura crește prea mult, trebuie să 

verificați procesul de încărcare. 

 În cazul în care este apă în deschiderea prizei, bateria nu poate fi încărcată, deoarece va 

produce scurtcircuit. 

 Se folosesc numai încărcătoarele și bateria cu care este prevăzută mașina. Cele de alte 

mărci sunt strict interzise. 
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 Când produsul este depozitat sau nu va fi folosit o perioadă, trebuie să încărcați complet 

bateria și să o reîncărcați o dată pe lună pentru a garanta durata de viață a bateriei. 

 Încărcătorul și bateria nu sunt jucării. Copiii nu au voie să se joace cu ele. 

 

Folosirea roții auxiliare, manevrarea necesită atenție: 

 Când mașina funcționează cu dificultate, opriți alimentarea. 

 Bara de protecție frontală se scoate. 

 Ținând de mâner, mașina se înclină la 45 grade, și se trage. 

 Mașina nu poate fi pusă în funcțiune în timpul manevrării roții auxiliare. 

 Această operațiune trebuie făcută de adulți. 
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Întreținere: 

 

Defecțiune Motiv Remediere 

Mașina nu se deplasează 1. Bateria are voltaj scăzut 

2. Siguranță fuzibilă 

 

3. Piulița roții a căzut 

4. Conectorul bateriei a căzut 

5. Bateria este epuizată 

6. Avarie electrică 

 

7. Motorul este defect 

1. Reîncărcarea bateriei 

2. Opriți câteva minute înainte de 

pornire 

3. Fixați din nou piulița 

4. Faceți legătura din nou 

5. Înlocuiți cu o baterie nouă 

6. Mergeți la spațiul de întreținere.  

7. Mergeți la spațiul de întreținere. 

Bateria nu poate fi reîncărcată. 1. Conectorul bateriei a căzut 

2. Nu există alimentare 

1. Faceți legătura din nou 

2. Băgați din nou în priză. 

Kilometraj scăzut 1. Bateria este epuizată 

2. Bateria este veche 

1. Reîncărcați bateria 

2. Înlocuiți cu o baterie nouă 

Sunete și încălzire în timpul 

încărcării 

1. Reacție chimică normală 1. Este normal 

Viteză scăzută 1. Bateria este veche 

2. Baterie epuizată 

3. Suprasarcină 

4. Neregularitate pavaj 

1. Înlocuiți cu o baterie nouă 

2. Reîncărcați bateria 

3. Reduceți greutatea sub 35 kg 

4. Utilizați pe suprafețe plane 

Cutia de viteze face zgomot 1. Cutia este defectă  1. Reparați în punctul de depanare  

Mașina tremură în timpul mersului 1. Cablul de conexiune face contact 

slab 

2. Punct mort la motor 

1. Reconectați 

2. Reparați în punctul de depanare 

Indicatorul de lumină al bateriei nu 

funcționează 

1. Alimentarea nu e pornită 

2. Bateria este epuizată 

1. Porniți 

2. Reîncărcați bateria 

Mașina nu poate fi oprită 1. Defecțiune electrică 1. Reparați în punctul de depanare 

 

Avertismente: 

 Asamblarea și încărcarea se pot face doar de adulți. 

 Înainte de utilizare, verificați ca toate piesele să fie montate corect. 

 În timpul mersului, distanța dintre mașină și adult nu poate depăși 10 m. 

 Mașina poate fi condusă doar sub supravegherea unui adult. 

 Mașina nu poate fi folosită în locuri periculoase, precum străzi, pante și piste de cursă. 

Atunci când întâlniți un obstacol, schimbați direcția.  

 Nu folosiți mașina pe suprafețe netede, precum marmura, gresie și sticlă. 

 Nu folosiți mașina pe vreme ploioasă sau ninsoare. 

 Nu schimbați comutatoarele înainte/înapoi în timpul mersului.  

 Nu modificați structura, linia și dispozitivele electrice fără autorizație. 

 Mașina este prevăzută cu centură de siguranță, care trebuie utilizată de copil la fiecare 

deplasare cu mașina. 

 Când nu folosiți mașina, opriți sursa de alimentare; când nu folosiți mașina un timp mai 

îndelungat, îndepărtați fișa de atașare. Verificați periodic atât produsul cât și încărcătorul 

pentru a vedea dacă piesele sunt uzate sau au căzut. La constatarea defecțiunilor, produsul 

trebuie oprit până când este reparat.   

 Mașina conține piese mici, nepotrivite pentru copiii cu vârsta sub 24 luni. 

  

 


