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INSTRUCȚIUNI 

de asamblare și utilizare 
 

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașinuța! 

 

Păstrați-l pentru referințe ulterioare. 

Înainte de prima utilizare, încărcați bateria cel puțin 8-12 ore. 

 

 

ATENȚIE! 

Mașina trebuie asamblată de un adult! 

 Potrivită pentru copiii cu vârste peste 

3 ani 

 Greutate maximă permisă: 50 kg 

MAȘINUȚĂ PENTRU COPII 
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A Despre noul vehicul 

 

 

“Mercedes-Benz”,         ,           și designul produsului sunt supuse protecției de 

proprietate intelectuală deținută de Daimler AG.  
 

Specificații tehnice 

 

Vârstă recomandată:  

Durată de încărcare:  

Capacitate de încărcare:   

Dimensiuni:  

Viteză:  

3+ ani 

8-12 ore 

Max. 50 kg 

140 x 76.2 x 64.3 cm 

2-8 km/h 

 

 

INFORMAȚII DESPRE BATERIE 

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

 Bateriile se vor încărca numai sub supravegherea adulților. 

 Scoateți bateriile din mașinuță înainte de a le încărca. 

 Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi. Nu combinați diverse tipuri de baterii: 

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

 Introduceți bateriile respectând indicațiile de pe capac (anod la anod, catod la 

catod). 

 Scoateți bateriile din jucărie în perioadele lungi de nefolosire. Întotdeauna trebuie 

să scoateți bateriile epuizate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor pot 

deteriora produsul. Eliminați bateriile în siguranță. 

 Nu scurtcircuitați terminalele bateriei. 

 

2 WD 4 WD 4 WD 

Baterie 

Intrare 

încărc 

Motor 

1 12 V7AH X 

12 V1000mA 

550-12000 

12 V7AH X 2 

12 V1500mA 

550-10000 

12 V10AH X 1 

12 V1000mA 

550-10000 

Depinde de tensiunea locală  
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B Listă de componente 
 

NR. DENUMIRE 
CANTITATE (BUC.) 

OBSERVAȚII 
 4WD 2WD 

1 Caroserie 1 1  

2 Roată de direcție 4 2  

3 Roată normală 0 2  

4 Șaibă Φ12 6 8  

5 Contrapiuliță 4 4  

6 Capac roată 4 4  

7 Șezut scaun 1 1  

8 Spătar scaun 1 1  

9 Șurub Ø4x12  10 10  

10 Volan 1 1  

11 Șurub mecanic M5X45  1 1  

12 Piuliță Φ5  1 1  

13 Parbriz 1 1  

14 Lunetă 1 1  

15 Geam lateral 2 2 stânga și dreapta 

16 Oglindă retrovizoare 2 2 stânga și dreapta 

17 Șurub Ø4x20  2 2  

18 Cutie de viteze 2 0 Dacă este echipat, numai pentru 
tipul 4WD 

19 Încărcător 1 1  

20 Cheie de piulițe 2 2  

21 Telecomandă 1 1 Dacă este echipat, numai pentru 
tipul 4WD 

 

Unelte necesare pentru asamblare: 

 Șurubelniță (nu este inclusă) 
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C Schema de componente 
Pont: Unele piese sunt montate pe ambele părți. 
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D Siguranță 
 

 
PREVENIREA RĂNILOR ȘI DECESELOR: 

 NU LĂSAȚI COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. ESTE OBLIGATORIE 

SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI.  

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

evita căderile sau coliziunile cauzatoare de răni atât utilizatorului cât și celor din jur. 

 Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. 

 Este interzisă folosirea pe drumuri publice, în trafic, în aproprierea vehiculelor sau în 

preajma scărilor, pantelor, piscinelor. 

 Se recomandă purtarea de încălțăminte, iar conducătorul trebuie să stea așezat pe 

scaun. 

 Această jucărie nu este potrivită pentru copiii cu vârsta sub 3 ani din cauza vitezei 

maxime; greutatea maximă permisă este de 50 kg. 

 Această mașinuță nu este prevăzută cu frâne.  

 

ATENȚIE! 
 PERICOL DE SUFOCARE! Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 3 ani. 

 ESTE NECESARĂ ASAMBLAREA DE CĂTRE ADULT. 

 

Reguli pentru utilizarea în siguranță 

 Țineți copiii în zone sigure: 

- mașinuța nu se folosește pe drumuri publice, în trafic, în aproprierea vehiculelor 

sau în preajma scărilor, pantelor, piscinelor 

 Folosiți numai pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, grădinii sau pe teren de 

joacă. 

 A nu se folosi pe întuneric, deoarece copilul poate întâlni obstacole neprevăzute și 

poate avea un accident. Folosiți mașinuța în timpul zilei sau în locuri bine luminate. 

 Este interzisă modificarea circuitului electric sau adăugarea de alte piese electrice. 

 Verificați firele și conexiunile mașinuței periodic. 

 Nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea în prejma jucăriei în timp ce se află în 

mișcare. 

 Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile. Instruiți-vă copilul cum să le lege în 

siguranță înainte de folosirea mașinuței, pentru siguranța lor. 
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E Asamblarea lunetei și a roților din spate 

 
1. Fixați poziția piciorușelor de la lunetă cu orificiile caroseriei. 

2. Strângeți cu două șuruburi Ø4x12. 

3. Întoarceți mașina cu susul în jos. Introduceți două șuruburi Ø4x20 prin caroserie și 

lunetă și strângeți cu șurubelnița. 

 
4. Introduceți o roată de direcție pe axul din spate. 

5. Apoi introduceți o șaibă Ø12 pe ax. 

6. Cu ajutorul unei chei, strângeți o contrapiuliță la capătul axului. 

Repetați pașii pentru cealaltă roată din spate. 

Pont: A fost livrată o cheie de piulițe suplimentară pentru a ține contrapiulița pe cealaltă 

parte a axului în timp ce strângeți contrapiulița. 

7. Fixați capacul roții. 
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E Asamblarea roților din față 

 
Scoateți toate piesele de pe axul din față. 
1. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax. 
2. Introduceți o roată normală pe ax. 
3. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax. 
4. Cu ajutorul unei chei de piulițe, strângeți o contrapiuliță la capătul axului. 
5. Fixați capacul roții. 

Repetați pașii pentru cealaltă roată din față. 

 
Scoateți toate piesele de pe axul din față. 
1. Introduceți cutia de viteze pe axul din față. 
2. Introduceți conectorul de la cutia de viteze din față în conectorul de pe caroserie. 
3. Introduceți o roată normală pe ax. 
4. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax. 
5. Cu ajutorul unei chei de piulițe, strângeți o contrapiuliță la capătul axului. 
6. Fixați capacul roții. 
Repetați pașii pentru cealaltă roată din față. 
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E Asamblarea volanului și a parbrizului 

 
1. Conectați fișa unității de sunet de pe volan la conectorul de pe caroserie. 
2. Potriviți volanul la capătul coloanei de direcție. 
3. Aliniați orificiile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți șurubul 
mecanic M5x45. 
4. Strângeți cu o piuliță pe partea opusă a șurubului. 
5. Introduceți piciorușele de la parbriz în orificiile din caroserie, apăsați până se aude clic. 
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E Asamblarea geamurilor laterale și a oglinzilor retrovizoare 

 
Întoarceți mașina pe verticală. 
1. Apăsați dispozitivul de blocare din interiorul mașinii și deschideți portiera. 
2. Potriviți geamul lateral (cu însemnul R - dreapta) în orificiile de pe partea superioară a portierei. 
3. Cu o șurubelniță, strângeți trei șuruburi Ø4x12 în orificiile de pe portieră și în geamul lateral. 
Repetați pașii pentru celălalt geam. 
4. Introduceți oglinda retrovizoare în orificiul de pe geamul lateral. Apăsați până când auziți clic. 
Repetați pentru cealaltă parte. 
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E Alimentarea la curent și asamblarea scaunului 
 

 
1. Conectați conectorul roșu al mașinii la conectorul roșu al bateriei. 
2. Potriviți scaunul. 
3. Introduceți piciorușele de pe spătarul scaunului în orificiile caroseriei. 
4. Introduceți două șuruburi Ø4x12 și strângeți. 
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F Utilizarea mânerului 
 
1. Rotiți de mâner pentru a-l scoate în afară. 
2. Puteți mișca mașina prin tragere. 
4WD Înainte de folosirea mânerului, folosiți mașina în modul 2WD. Evitați avarierea 
motoarelor din față. 
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G Utilizarea noii mașini 

 
 

1. Pedală: - Pentru a mișca mașina, apăsați pedala. 
  - Pentru a frâna sau încetini, eliberați pedala. 
2. Claxon: 
    Apăsați claxonul pentru sunet 
3. Buton Următor/Creștere volum: 
    Apăsați lung pentru creșterea volumului. 
4. Viteză mare/mică, Înainte/înapoi: 
    Schimbă direcția de mers a mașinii, din înainte înapoi. Mașina echipată cu 2 viteze 
înainte: viteză mare și viteză mică. 
PONT: Mașina este concepută să funcționeze numai la viteză mică când merge 
înapoi. 
5. Buton comutare 2WD/4WD (dacă este prevăzut): Utilizați mașina în modul 2WD și 
4WD 
6. Buton lumini: Aprinde și stinge luminile mașinii 
7. Buton de pornire: Pornește și oprește mașina. 
 

ATENȚIE! 

Mașina trebuie oprită atunci când se schimbă viteza sau direcția. Astfel se evită 
deteriorarea cutiei de viteze și a motorului. 
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8. Multi-funcție MP3: 

 
A. Ecran: Afișează nivelul bateriei atunci când se oprește mașina. Când valoarea 
numerică este mai mică de 12, reîncărcați bateria. 
B. Anterior / Scădere volum 
C. Redare / Pauză 
D. Următor / Creștere volum 
E. Redare povești 
F. Schimbare mod audio din radio FM (dacă este prevăzut), USB, card TF, AUX și 
bluetooth (dacă este prevăzut) 
În modul radio FM, apăsați lung butonul C (redare/muzică) pentru căutarea posturilor de 
radio. 
G. Slot card TF 
H. AUX 3,5 mm: Permite redarea fișierelor audio de pe dispozitivul portabil sau telefon 
prin intermediul boxelor. NUMAI format MP3. 
I. Interfață USB: Permite redarea fișierelor audio de pe dispozitivul portabil prin boxele 
mașinii. NUMAI format MP3. 
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H Utilizarea telecomenzii 

 
Introduceți bateriile 
Ridicați capacul de la compartimentul pentru baterii și introduceți două baterii AAA (LR03). 
 
 
PONT: Bateriile nu sunt incluse. Consultați informațiile despre baterii de la pagina 
1. 
 
1. Butonul de conectare 
Apăsați lung pe Butonul de conectare (3 secunde) și indicatorul de viteză mică va începe 
să pulseze. Apoi porniți mașina, iar dacă indicatorul de viteză mică luminează continuu 
înseamnă că a reușit conexiunea. Dacă indicatorul de viteză mică nu luminează deloc, 
conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou. 
 
2. Butonul de frână 
Apăsați butonul pentru oprirea mașinii, apăsați din nou pentru a elibera frâna. 
3. Butonul de selectare a vitezei 
Prin acționarea butonului, mașina se deplasează la viteză mică, normală sau mare. 
PONT: Acest buton nu funcționează când mașina se mișcă înapoi. 
 
NOTĂ:  

 Lăsați telecomanda să se odihnească 10 secunde, apoi se va opri automat. 

 Refaceți conexiunea când înlocuiți bateriile. 
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I Încărcare 
 

 Butonul de pornire trebuie OPRIT în timpul încărcării. 

 După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, reîncărcați timp de 8-12 ore. 

 Când mașina se mișcă greoi, încărcați bateria. 
1. Conectați încărcătorul la priză (pe bord) 
2. Conectați încărcătorul la sursa de alimentare. Bateria se va încărca. 

 
 

ATENȚIE! 

Acest produs este prevăzut cu Protecție la încărcare: în timpul încărcării, toate 
funcțiile vor fi oprite. Numai un adult poate încărca bateria! 

 
 

J Întreținere 
 Părinții au răspunderea de a verifica părțile principale ale jucăriei înainte de folosire. În 

cazul în care constată diverse defecțiuni, nu vor folosi mașina până la remedierea 
acestora. 

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

 Ocazional folosiți un ulei slab pentru a unge părțile mobile, precum roțile. 

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

 Țineți mașina departe de surse de căldură, precum sobe și încălzitoare. 

 Încărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult are voie să manevreze bateria. 
Încărcați cel puțin o dată pe lună chiar dacă nu folosiți mașina. 

 Nu spălați mașina cu furtunul sau cu apă și săpun. Nu folosiți mașina pe ploaie sau 
zăpadă. Apa va defecta motorul, sistemul electric și bateria.  

 Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, 
folosiți o soluție de lustruit fără ceară. Nu folosiți ceara de mașini. Nu folosiți substanțe 
de curățare abrazive. 

 Nu conduceți mașina pe murdărie, nisip sau pietriș, deoarece acestea pot defecta 
piesele mobile, motoarele sau sistemul electric. 

 Când nu folosiți mașina, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți butonul de 
alimentare și deconectați bateria. 
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K Ghid de depanare 
 

Problemă Posibilă cauză Soluție 

Vehiculul nu funcționează Baterie descărcată Reîncărcați bateria 

Siguranța termică a sărit Resetați siguranța, vezi 
capitolul Siguranță. 

Conectorul sau firele 
bateriei sunt slăbite 

Verificați ca toți conectorii 
să fie bine conectați unul la 
celălalt. Dacă firele sunt 
slăbite în jurul motorului, 
contactați distribuitorul 
local. 

Bateria este moartă Înlocuiți bateria, contactați 
distribuitorul local. 

Sistemul electric este 
defect 

Contactați distribuitorul 
local. 

Motorul este defect Contactați distribuitorul 
local. 

Mașina merge pe distanțe 
scurte 

Bateria este prea puțin 
încărcată 

Verificați ca toți conectorii 
să fie bine conectați unul la 
celălalt. 

Bateria este veche 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 dure 

Evitați să folosiți mașina în 
condiții dure 

Mașina trebuie împinsă 
pentru a se deplasa 

Contact slab al firelor sau 
conectorilor 

Verificați ca toți conectorii 
să fie bine conectați unul la 
celălalt. Dacă firele sunt 
slăbite în jurul motorului, 
contactați distribuitorul 
local. 

Punctul mort la motor Înseamnă că puterea nu 
este livrată la conexiunea 
terminalului, iar mașina 
trebuie reparată. 
Contactați distribuitorul 
local.  

Schimbarea dificilă a 
direcției înainte-înapoi sau 
viceversa 

Încercați să schimbați 
direcția în timp ce mașina 
se află în mișcare 

Opriți complet mașina și 
schimbați direcția. 
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Zgomote ciudate care vin 
de la motor sau cutia de 
viteze 

Motorul sau cutia sunt 
defecte 

Contactați distribuitorul 
local. 

Bateria nu se încarcă Conectorul bateriei sau al 
adaptorului este slăbit 

Verificați ca toți conectorii 
să fie bine conectați unul la 
celălalt. 

Încărcătorul nu este băgat 
în priză 

Verificați dacă încărcătorul 
este băgat bine în priză. 

Încărcătorul nu 
funcționează 

Contactați distribuitorul 
local. 

Încărcătorul se încălzește 
în timpul încărcării 

Este normal și nu 
reprezintă motiv de 
îngrijorare 

 

Citiți în întregime acest manual și ghidul de depanare înainte de a cere asistență. În 
cazul în care totuși aveți nevoie de ajutor, Contactați distribuitorul local. 

 
 
 
 
 
 

 Eliminarea bateriei 
 Bateria din plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată în mod ecologic. 

 Nu aruncați bateria în foc. Aceasta poate exploda. 

 Nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau 
amestecarea bateriilor plumb-acid cu gunoiul menajer sunt interzise prin lege. 

 
 
Produsele noastre sunt în conformitate cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și 
EN62115. 
 

 


