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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES GLE 63 COUPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Mașinuța trebuie asamblată și verificată de un adult. 

Caracteristicile produselor diferă de imaginile din acest manual.  

 

PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici, produsul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 

2 ani! 

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de utilizare. 
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Instrucțiuni scurte și model 

 

Vă mulțumim pentru alegerea făcută. Fiecare model este conceput după un mulaj unic: 

mașina este realist imitată, iar copilul dvs. este încântat de noua achiziție. 

 

Ne dorim ca mașina noastră să îl însoțească pe copilul dvs. în aventura lui, oferindu-i bucurii. 

 
Vârstă recomandată 2 – 8 ani Capacitate de 

încărcare 

<35 kg 

Viteză 3-7 km/h Dimensiuni 1250*720*560 mm 

Motor de antrenare FD550-12V  10000 rpm 

sau 550-6V 13000 rpm 

Motor rulare RS390SP12V 6000 rpm sau 

380-6V 10000 rpm 

Încărcător Intrare: 110V sau 220V 

50Hz 

Ieșire: DC12V sau DC6V 

Baterie 12 V – 7 Ah 

sau 6V 10 Ah 

Sursă de alimentare Încărcare Timp de încărcare 10-12 ore 

Siguranță 10 A Durata medie de viață 

a bateriei 

Aprox. 300 
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Instrucțiuni de siguranță 

 

Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile 

 

 Produsul trebuie asamblat de către un adult. 

 Trebuie acordată atenție la despachetarea și asamblarea mașinuței. 

 Copiilor le este interzis să manevreze piesele sau să ajute la asamblarea mașinuței. 

 Acest produs nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 2 ani, deoarece conține piese 

mici ce pot provoca sufocare. 

 Înainte de asamblare, aveți grijă să aruncați ambalajul și pungile din plastic. 

 Recomandat pentru vârsta cuprinsă între 2 - 8 ani. Greutatea maximă permisă este de 

35 kg. 

 Este obligatorie supravegherea continuă de către adulți. 

 Atunci când se află în mașinuță, copilul trebuie supravegheat. Învățați-l lucruri de 

siguranță și protecție înainte de a folosi această jucărie. 

 Se recomandă purtarea pantofilor, iar copilul trebuie să stea pe scaun și să poarte 

centură de siguranță și cască de protecție.  

 Copiii trebuie să rămână într-o zonă sigură. Este interzisă utilizarea mașinuței în 

trafic, în preajma treptelor, mașinilor, străzilor, drumurilor și aleilor. 

 De asemenea, se va sta departe de pante, suprafețe înclinate, piscine sau alte locuri 

umede sau periculoase. 

 Mașinuța se folosește numai în exterior, pe suprafețe plane și dure. 

 Se folosește pe timpul zilei, evitând ploaia. 

 Atenție: Această jucărie nu este prevăzută cu frâne. Înainte de utilizare, un adult 

trebuie să verifice componentele principale ale mașinii: mufele bateriei trebuie 

conectate, alimentarea pornită. În cazul în care se constată defecțiuni, nu se va mai 

folosi mașina până la remedierea defecțiunii. 

 Jucăria trebuie folosită cu prudență deoarece este nevoie de îndemânare pentru 

evitarea căderilor sau coliziunilor. 

 Pentru evitarea defectării motorului și a vitezelor, opriți mașina înainte de schimbarea 

direcției. 

 Nu permiteți copiilor să atingă roțile în timp ce sunt în mișcare. 

 Nu remorcați nimic cu mașinuța și nu depășiți greutatea maximă permisă de 35 kg.   

 Baterie/încărcător/baterii alcaline 

 Bateriile și încărcătorul nu sunt jucării, de aceea nu au voie copiii să se joace cu ele. 

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

 Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau baterii de diferite tipuri: alcaline, 

standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu) 

 Bateria este încărcată numai de adulți. 

 Scoateți bateria din mașină atunci când încărcați. 

 Introduceți bateriile respectând polaritate acestora. 

 Scoateți bateriile uzate din produs.  

 Scoateți bateriile din produs atunci când nu folosiți mașina timp îndelungat. 
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 Folosiți numai baterii și încărcător originale sau recomandate de producători.  

 Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse, poate cauza supraîncălzire, 

incendiu sau explozie. 

 Nu deschideți bateria sau încărcătorul. 

 Nu încărcați bateria cu susul în jos.  

 Mențineți uscată bateria. Nu permiteți pătrunderea apei dulce sau sărate în vehicul. 

 

Încărcare 

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

 Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore. 

 Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor. 

 

Întreținere 

1. Caroseria mașinii este din polipropilenă. Este interzisă expunerea la soare sau la 

temperaturi sub -15°C. Se interzice, de asemenea, apropierea de obiecte fierbinți, cum 

ar fi cuptoare. 

2. Evitați folosirea mașinii în condiții de vreme nefavorabilă, adică ploaie, zăpadă, și nu 

spălați mașina cu furtunul, cu apă sau săpun. Apa sau umezeala care pot pătrunde la 

părțile electrice pot provoca scurtcircuit sau defectarea motorului. 

3. Se interzice folosirea mașinii pe nisip, pământ sau pietriș. Acestea pot pătrunde în 

motor sau părțile electrice și le pot defecta. 

4. Mașinuța poate fi curățată cu o cârpă moale, uscată, iar pentru lustruire o puteți șterge 

cu soluții pentru mobilă fără ceară. Nu folosiți ceară pentru mașini. 

5. Nu modificați circuitul electric al mașinii. Când apar defecțiuni, acestea trebuie 

remediate de profesioniști. Modificările pot provoca explozii și incendii grave. 

6. După o lună de utilizare, verificați roțile și motorul. Folosiți lubrifiant pentru a unge 

părțile rotative.   
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 Listă de componente 

 

 
 

 

 

Pași de asamblare 

 

 

Conectarea liniei de motor 

Conectați conectorul de motor și pe cel al mașinii. 
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Conectarea bateriei 

 Introduceți cablul roșu în borna roșie a bateriei. 

Procedați la fel cu cablul negru (borna neagră).  

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: Asamblarea volanului 

Conectați conectorul de muzică și servodirecția asistată la conectorul mașinii. Apoi 

introduceți volanul pe maneta de direcție, aliniind găurile, și strângeți cu un șurub. 

 

Pasul 3: Asamblarea oglinzilor retrovizoare 

Introduceți geamurile ușilor în caroserie, apoi potriviți oglinzile retrovizoare, apăsați până 

auziți un clic. 

 

Pasul 4: Asamblarea parbrizului 

Introduceți parbrizul în caroseria mașinii, apăsați până auziți un clic. 

 

Pasul 5: Asamblarea roților din față și din spate 

Puneți plăcuțele de frână, apoi înșurubați piulița și capacul roții. 
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Pasul 6: Asamblarea scaunului 

Înainte de asamblarea scaunului, faceți conexiunile la baterie, deoarece se află sub scaun. 

Apoi așezați scaunul pe poziție și strângeți cu un șurub. 

 

Pasul 7: Spoilerul din spate 

Apăsați pe spoilerul din spate până auziți un clic. 

 

 

Modul de funcționare al mașinii 

 

Notă: Când schimbați modul înainte/înapoi, asigurași-vă că vehiculul este oprit, altfel se va 

strica cutia de viteze și motorul. 

 

 
 

Bordul conține: butonul de alimentare, butonul înainte/înapoi, indicator baterie, slot MP3 și 

butonul de volum. Portul de încărcare se află pe partea din față a scaunului. 

 

Muzică: Apăsați butonul de muzică pentru redare. 

MP3: Apăsați butonul de alimentare, introduceți firul MP3/MP4 în slotul MP3, apoi reglați 

volumul. 
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Încărcare 

 

 
 

Punctul de încărcare se află în partea dreaptă a scaunului.  

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

Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore. 

Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor. 

 

Probleme și ghid de soluții 

Problemă: Mașina nu funcționează 

Cauză: Baterie descărcată 

După fiecare utilizare și cel puțin o dată pe lună, încărcați bateria 10-12 ore. Nu încărcați mai 

mult de 14 ore. 

 

Cauză: Siguranța termică a sărit. Mașina este prevăzută cu o siguranță cu auto-resetare. Când 

mașina este supraîncărcată sau este operată incorect, această siguranță se declanșează timp de 

2 minute. Siguranța se află sub scaun. 

 

   

 

siguranță cu auto-resetare 10A 

 

 

 

 

Cauză: conectorul bateriei sau firele sunt slăbite 

Asigurați-vă de fixarea/introducerea corectă a conectorilor. 

 

Cauză: bateria este moartă 

Contactați producătorul sau distribuitorul. 

 

Cauză: circuitul electric este defect 

Contactați producătorul sau distribuitorul. 

 

 

Cauză: motorul este stricat 

Contactați producătorul sau distribuitorul. 
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Problemă: bateria nu se încarcă 

Cauză: Conectorul bateriei este slăbit. 

Asigurați-vă că bornele și conectorii sunt conectați bine. 

 

Cauză: încărcătorul nu este conectat 

Asigurați-vă că încărcătorul este introdus în priză. 

 

Cauză: încărcătorul nu funcționează 

Dacă s-a încălzit în timpul încărcării, este un proces normal. Dacă nu s-a încălzit, înseamnă 

că este defect. Contactați producătorul sau distribuitorul. 

 

Problemă: bateria nu este încărcată suficient 

Este posibil să nu fi încărcat bateria suficient. După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe 

lună, încărcați bateria timp de 8-12 ore, însă nu mai mult de 18 ore.   

 

Funcții suplimentare 

 

        

Deschiderea ușii 

 

Împingeți dispozitivul de blocare al ușii în sensul 

săgeții pentru a putea deschide ușa. 

 

 

 

 

 

 

Tijă de tracțiune 

Trageți de tija de tracțiune care se află în spate, sub 

mașină, ridicați și trageți mașina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES GLE 63 COUPE 

10 

 

 

Funcționare telecomandă 

 

Numai adulții pot opera telecomanda, copiilor le este interzis. 

 

Asamblarea bateriilor: scoateți capacul de la compartimentul de baterii, introduceți două 

baterii AAA 1.5V (bateriile nu sunt incluse), respectând polaritatea, apoi puneți capacul din 

nou. 

Când nu folosiți mașina timp îndelungat, scoateți bateriile din telecomandă.  

 

Folosirea telecomenzii: 

1. Scoateți capacul de la compartimentul de baterii, introduceți două baterii AAA 1.5V 

(bateriile nu sunt incluse), respectând polaritatea, apoi puneți capacul din nou. 

Când nu folosiți mașina timp îndelungat, scoateți bateriile din telecomandă.  

2. Apăsați butonul de reglare a frecvenței, care se va aprinde, apoi porniți din nou 

butonul de alimentare. 

3. După ce lumina reglării de frecvență nu mai clipește, înseamnă că s-a stabilit 

frecvența. 

4. Când vreți ca mașina să meargă înainte sau înapoi, apăsați butonul înainte/înapoi. 

5. Când vreți să virați la stânga/dreapta, apăsați butonul stânga/dreapta. 

6. Când vreți să schimbați viteza, apăsați butonul de reglare a vitezei. 

7. Când vreți să opriți mașina, apăsați butonul de oprire. 

 

 
- Dacă bateriile de la telecomandă sunt epuizate, aceasta nu va mai funcționa. 

- Nu folosiți mașina pe străzi, autostrăzi, benzinării, spital etc. 

- Telecomanda poate fi folosită numai de adulți. Distanța de operare este de 15 metri. 

Dacă există două mașinuțe în aceeași zonă, este posibil să interfereze. 
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Explicații speciale 

1. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultarea ulterioară. 

2. Mașina trebuie asamblată de către adulți. 

3. Vârsta recomandată 2 - 8 ani. Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 2 ani sau 

peste 8 ani. 

4. Este interzisă supraîncărcarea. Capacitatea maximă este 35 kg. 

5. Această mașină este o jucărie, de aceea este interzisă folosirea ei pe stradă, drumuri 

publice, în pantă, piscină sau scări. 

6. Încărcarea se face de către un adult. Țineți departe de obiecte inflamabile sau 

explozive. Nu permiteți copiilor să se joace cu încărcătorul.  

7. Nu spălați mașinuța cu apă, folosiți o cârpă moale pentru a o curăța. 

8. Se recomandă ca utilizatorul să poarte pantofi și centură de siguranță.  

9. Pentru a evita sufocarea copiilor, nu țineți la îndemâna lor ambalajele din plastic și 

piesele mici.     

 

Eliminarea bateriei 

 
- Nu aruncați bateria în foc, deoarece poate exploda. 

- Bateria trebuie reciclată sau eliminată în mod ecologic, pentru a nu polua 

mediul. 

- Returnați bateria consumată la un centru autorizat de reciclare. 

 

Normă de operare: 

EN 71-1:2014 - Proprietăți mecanice și fizice 

EN 71-2:2011+A1:2014 - Inflamabilitate 

EN71-3:2013+A2:2017- Migrarea anumitor elemente 

2005/84/CE – Determinarea conținutului de ftalați 

EN62115:2005+A12:2015 – Siguranța jucăriei electrice 

 

Ilustrațiile folosite în acest manual au doar scop informativ, pentru a explica modul de 

funcționare și asamblare a produsului. 

 

Vă mulțumim pentru alegerea făcută! 

 

 


