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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ  MERCEDES GT4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizarea produsului. Manualul și ambalajul conține 

informații importante, de aceea vă rugăm să le păstrați pentru referințe ulterioare. Dacă nu 

consultați instrucțiunile din manual, ar putea fi periculos pentru copil. 

 

Pentru îmbunătățirea produsului și a calității, putem schimba părți ale structurii, aspectul, 

ambalajul, metoda de asamblare și funcții ale produsului fără notificare prealabilă. Ne cerem 

scuze pentru eventualele inconveniente. 
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Atenție! 

Produsele trebuie asamblate de un adult. Se recomandă purtarea unui echipament de 

protecție. Nu se va folosi în trafic. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Conține 

piese mici – pericol de sufocare. 

 

 

LISTĂ DE COMPONENTE 

Denumire Imagine Cant. Denumire Imagine Cant. 

Caroserie 

 

1 buc. Scaun 

 

1 buc. 

Oglindă 

 

2 buc. Volan 

 

1 buc. 

Spoiler 

 

2 buc. Parbriz 

 

1 buc. 

Roată 

 

4 buc.    

Telecomandă 

 

1 buc. Încărcător 
 

1 buc. 

MP3 player 

 

1 buc.    

   Pachet piese 

de asamblare  

1 buc. 

Manual de 

utilizare 
 

1 buc.    

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Baterie 12V – 7AH 

Material PP 

Vârstă adecvată 3-8 ani 

Limită de greutate 30 kg 

Dimensiuni 119x65x99 cm 

Viteză 3-5 km/oră 

Durată de viață 1-2 ore după încărcare de 8-12 ore 

Încărcător Intrare AC 110-220V, ieșire DC 12V-1000 mA/12V-500 mA 

Siguranță Siguranță automată 
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Funcțiile mașinuței 

Trageți de mâner și scoateți roțile dacă este cazul. Când nu folosiți, împingeți-le înapoi pentru 

a economisi spațiu. 

 

 
 

 
 

Instrucțiuni de asamblare 

 Asamblarea se face de către adulți. 

 Aveți grijă cu piesele mici. Pericol de sufocare, țineți copiii la distanță în timpul 

asamblării din cauza pieselor mici. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu au voie să folosească 

mașinuța. 

 Numărați cu atenție toate piesele înainte de asamblare și eliminați ambalajul din 

plastic în mod corespunzător. 

 

 

1. Asamblarea roților din față 

Întoarceți mașina cu caroseria în jos, potriviți gaura din roată la axul din față, apăsați butonul 

din mijlocul roții, apoi introduceți și împingeți roata în loc. 
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2. Asamblarea roților din spate 

Întoarceți mașina cu caroseria în jos, potriviți gaura din roată la axul din spate, apăsați 

butonul din mijlocul roții, apoi introduceți și împingeți roata în loc. 

 

 
 

3. Asamblarea parbrizului 

Potriviți clemele de sub parbriz în poziția corespunzătoare, apăsați și fixați cu șuruburi. 

 

 
 

4. Asamblarea volanului 

Conectați firul de la volan cu firele care ies din coloana de direcție și potriviți conectorii. 

Introduceți volanul în coloana de direcție și fixați-l cu o clemă cu arc. Direcția electronică 

este opțională, poate fi reglată sus și jos. Volanul mecanic nu poate fi reglat. 
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5. Asamblarea scaunului 

Aliniați cele două cârlige din plastic cu găurile corespondente din caroserie, împingeți prin 

presare, fixați spatele scaunului cu un șurub. 

 

 
 

6. Asamblarea oglinzilor 

Aliniați oglinzile retrovizoare cu găurile corespondente din caroserie și prin presare, 

împingeți-le până se fixează. 

 

 
 

7. Asamblarea spoilerului 

Aliniați spoilerul cu găurile corespondente din caroserie, apăsați pentru fixare. 
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9. Conectarea bateriei 

Desfaceți două șuruburi de la capotă, scoateți capota, conectați două cleme roșii la două fire. 

Bateria detașabilă este opțională, poate fi scoasă pentru încărcare. (Eliberați sistemul de 

blocare, trageți spre exterior pentru a scoate bateria) 

 

 
 

ATENȚIE! 

Acest produs nu este un vehicul de transport și se folosește numai sub supravegherea 

adulților. Înainte de utilizare, părinții trebuie să se asigure că au lat toate măsurile de 

siguranță. 

La schimbarea vitezei, acceleratorul trebuie eliberat și mașina oprită complet. Este interzisă 

schimbarea vitezei în timp ce mașina se află în mișcare, deoarece poate afecta circuitul 

electric și alte părți ale transmisiei. 

 

SIGURANȚĂ 

Acest vehicul este prevăzut cu siguranță automată. Dacă mașina se 

oprește brusc în mers, siguranța se declanșează. Se recomandă 

oprirea timp de 8 secunde, apoi siguranța se repornește. Apoi se 

pornește comutatorul de alimentare. 

Pentru a evita declanșarea siguranței și oprirea alimentării, acordați 

atenție următoarelor aspecte: 

Greutatea maximă permisă este 30 kg. 

Nu tractați diverse lucruri cu mașina. 

Nu permiteți pătrunderea apei sau a lichidelor în baterii și alte componente electrice. 

Nu schimbați circuitul electric și structura produsului. 
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Diagrama circuitului intern 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: 

Special for steering wheel: Special pentru volan 

Steering motor potentiometer: Potențiometru de direcție 

Electronic steering wheel potentiometer: Potențiometru electronic pentru volan 

Left driving motor: Motor direcție stânga 

Steering motor: Motor de direcție   

Normally closed contact: Contact închis în mod normal 

Charging port: Mufă de încărcare 

Conexiunile sunt astfel: 

  circuit neîncrucișat 

   circuit încrucișat 

Terminalele de conectare: 1) punct roșu este pol pozitiv  

2) spațiu este pol negativ 

Cablu de conectare motor: 

A. Motor 550 (opțional) 

    (1) cablu de transfer este folosit fir de 1,5 sq 

    (2) cablu de transfer este folosit fir de 1,0 sq 

B. Motor 390 (opțional) 

    (1) cablu de transfer este folosit fir de 1,0 sq 

    (2) cablu de transfer este folosit fir de 0,75 sq 
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Steering wheel: Volan 

Switch: Comutator 

Clutch: Ambreiaj 

Battery: Baterie, Acumulator 

Fuse: Siguranță 

Pedal: Pedală 

Glass tube fuse: Siguranță din sticlă 

Negative / Positive pole: Pol negativ / pozitiv 

 

 

AVERTISMENT DE SECURITATE 

 

1. Asamblarea și încărcarea mașinii se vor face întotdeauna sub supravegherea unui adult. 

2. Acest produs este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, cu limită de 

greutate de 30 kg. Este interzisă depășirea acestei limite. 

3. Produsul este ideal pentru utilizarea pe suprafețe tari și plane. 

4. Este strict interzisă conducerea mașinii pe străzi, drumuri, gropi și pante. 

5. Se va evita utilizarea mașinii pe nisip, iarbă sau teren denivelat. 

6. Copiii vor primi instrucțiuni complete despre folosirea mașinii. Utilizarea 

necorespunzătoare poate provoca accidente sau daune. 

7. În timp ce copiii sunt la volan, părinții trebuie să îi supravegheze în permanență, pentru 

evitarea accidentelor. 

8. Se va evita folosirea mașinii pe timp ploios sau pe alei inundate. Apa poate deteriora 

motorul, circuitul electric și alte piese electrice. 

9. Încărcătorul acumulatorului trebuie verificat cu regularitate de părinți. În cazul constatării 

unei defecțiuni, este interzisă folosirea mașinii până la remedierea acesteia. 

10. Pentru a garanta durata de viață a produsului și siguranța în folosirea acestuia, nu 

deteriorați încărcătorul, bateria sau circuitul electric. Mașina trebuie să folosească 

configurația inițială a unui încărcător special dedicat și a sursei de alimentare. 

11. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. 

12. Când nu folosiți produsul, opriți sursa de alimentare și țineți toate comutatoarele în 

poziția „on” sau „off”. 

13. Încărcătorul nu este jucărie. Se va ține departe de copii. 

14. este strict interzisă folosirea unor piese fabricate de alți producători. 

15. Acest produs este făcut din PP (polipropilenă). Durata de utilizare sigură este de doi ani. 
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INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 

 

1. Înainte de folosire, asigurați-vă că ați parcurs toți pașii de mai jos. 

 Pasul descris în conformitate cu instrucțiunile de asamblare a mașinii, conectarea bateriei, 

pornirea sursei de alimentare. 

 Asigurați-vă că toate șuruburile au fost strânse bine. 

 Părinții sau tutorii trebuie să se asigure că au luat toate măsurile de siguranță înainte de 

utilizare. 

Pentru reducerea riscului înainte de utilizare, acordați atenție următoarelor aspecte: 

În timpul mersului, copilul va sta așezat pe scaun. 

Adulții sau părinții vor avea grijă de copil atunci când se află în mașina care funcționează și îl 

vor supraveghea îndeaproape. 

Acordați atenție sporită mediului și condusului pe suprafețe plate dure. 

De exemplu: 

a. șanțuri, maluri, pante sau teren denivelat; 

b. drumuri sau alte locuri speciale pentru condus și mers; 

c. alte zone nesigure; 

d. altă zonă nesigură 

Pentru evitarea accidentelor, vă recomandăm să folosiți numai pe timpul zilei sau în locuri 

luminoase.  

 

2. Funcționare (diagramă) 
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Instrucțiuni de folosire a telecomenzii 

 

 
1. Înainte de prima utilizare, urmați pașii de mai jos: 

- țineți apăsat butonul de selectare a mașinii până când indicatorul începe să pulseze 

- porniți alimentarea, indicatorul luminos se va stinge, ceea ce înseamnă conectarea reușită cu 

mașina. Eliberați butonul, după care puteți folosi telecomanda. 

- dacă indicatorul încă pulsează, încercați din nou și repetați pașii 1 și 2 

 

2. Selectați viteza dorită și adecvată. Puteți selecta modul manual sau modul cu comandă la 

distanță. 

- comandă la distanță: țineți apăsat butonul de selectare a vitezei pentru a alege viteza 

potrivită (1 LED: viteză mică, 2 LED: viteză medie, 3 LED: viteză mare) 

- manual: folosiți butonul pentru a selecta viteza mare sau mică. 

 

3. Telecomanda folosește tehnologie de pornire înceată, poate reduce forța de impact și 

proteja coloana copilului. 
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4. Butonul de oprire de pe telecomandă poate fi folosit în orice situație (după codarea 

reușită), țineți apăsat butonul și mașina se va opri imediat, nemaifuncționând nici în modul 

manual, nici în modul de comandă la distanță. Părinții dețin controlul asupra telecomenzii, 

crescând astfel gradul de siguranță. 

 

5. Dacă împingeți maneta în față, mașina se va deplasa înainte. Dacă trageți de manetă în 

spate, mașina va merge înapoi. 

 

6. Dacă împingeți maneta la stânga, mașina merge spre stânga, iar dacă împingeți maneta la 

dreapta, mașina merge spre dreapta. 

 

7. Pentru mai multă distracție pentru copil, combinați direcțiile stânga-dreapta. 

 

8. Cum se reglează poziția decalată a volanului electronic: 

 

Această mașină este prevăzută cu volan electronic (opțional). Când volanul se află în direcția 

pozitivă, însă este o deviere a roții, puteți regla volanul conform pașilor următori 

(Telecomanda trebuie să se conecteze cu mașina): 

1.  Așezați mașina pe teren plan, nu reglați volanul, așezați volanul în poziție de mijloc, 

porniți mașina. 

2. După pornirea mașinii, reglați volanul pentru ca roțile să fie în poziție dreaptă, apoi țineți 

volanul în poziție nemișcată. 

3. Apăsați butonul de selectare a vitezei de pe telecomandă timp de 5 secunde până când 

indicatorul luminos începe să pulseze, apoi eliberați butonul. Reglarea a luat sfârșit. 

4. În caz de eșec, repetați pașii 1-3. 

 

ATENȚIE: 

1. În timpul utilizării mașinii, distanța dintre aceasta și adultul care manevrează telecomanda 

nu trebuie să depășească 10 metri. 

2. Telecomanda se va folosi numai de către adulți. 

3. Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și mai întâi folosiți mașina goală, pentru a 

vă obișnui cu comenzile. 

4. Acest produs nu trebuie folosit în trafic, în locuri cu apă și obstacole. 

5. Pentru a evita deteriorarea circuitului, nu lăsați telecomanda și mașina în ploaie sau în 

condiții de umiditate. 

6. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi și nici baterii de divers mărci. 

7. Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, scoateți bateriile din ea dacă nu folosiți mașina 

timp îndelungat. Astfel evitați scurgerile și coroziunea. 

8. Respectații polii bateriilor. 

9. Încărcarea se face doar de către adulți. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate. 

10. Bateriile epuizate vor fi scoase din jucărie. 

11. Dacă distanța de acționare este mai mică de 3 metri înseamnă că bateriile sunt consumate. 

Înlocuiți-le cu 2 baterii alcaline AA. 
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Introducerea bateriilor: Cu ajutorul unei șurubelnițe, desfaceți șuruburile de pe spatele 

telecomenzii, deschideți capacul, introduceți două baterii alcaline AA 1,5V, conform 

diagramei (bateriile nu sunt incluse), apoi închideți capacul și fixați cu șuruburile. 

 
Scoaterea bateriilor: Cu o șurubelniță desfaceți șuruburile de pe spatele telecomenzii, 

deschideți capacul și scoateți bateriile, apoi închideți capacul și strângeți cu șuruburile. 

 

ATENȚIE: 

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate 

- Se respectă polii bateriilor 

- Bateriile consumate se vor scoate din telecomandă 

- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea adulților 

- Bateriile reîncărcabile vor fi scoase din telecomandă înainte de încărcare 

 

ÎNCĂRCARE 

În scopuri de siguranță, numai adulții vor încărca bateriile. 

Înainte de prima utilizare, deschideți capota motorului, înlăturați capacul motorului, conectați 

cele două fire. Încărcați 8-12 ore. 

Dacă mașina încetinește, trebuie încărcată 8-12 ore, maxim 20 ore. 

1. Mai întâi introduceți încărcătorul în portul de încărcare (Alimentarea mașinii va fi 

întreruptă) 

2. Apoi introduceți încărcătorul în priză. 

 
 

AVERTISMENT! 

1. Jucăria va fi asamblată de către un adult. Neasamblată, aceasta conține piese mici și 

cu margini ascuțite, de aceea este necesară păstrarea la distanță față de copii. 

2. PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici 

3. Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 3 ani 

4. Se recomandă purtarea de pantofi de protecție. 

5. RISC DE INCENDIU 

6. Se poartă echipament de protecție. Nu se folosește în trafic. 
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ATENȚIE: 

- Încărcătorul și bateria se vor folosi conform recomandărilor făcute de producători 

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau diverse mărci 

- Nu deschideți bateria sau încărcătorul 

- Nu inversați bateriile 

- Înainte de încărcare, verificați încărcătorul, bateria și firul. În cazul în care constatați 

vreo defecțiune, nu veți mai folosi mașina până la remedierea acesteia. 

- În timpul încărcării, bateria se va încălzi. Este normal. 

- Dacă produsul nu este folosit timp îndelungat și urmează să fie depozitată, aceasta 

trebuie încărcată la fiecare 3 luni, pentru a prelungi durata de viață a bateriei. 

- Încărcătorul și bateria nu sunt jucării. Vor fi ținute departe de copii. 

 

 

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE 

 

1. Înainte de fiecare folosire, părinții trebuie să verifice fiecare parte (baterie, încărcător, 

fir, cablu, caroserie și alte părți) pentru a vedea dacă există defecțiuni. În cazul în care 

se constată existența unor astfel de defecțiuni, acestea trebuie reparate imediat. 

2. Folosiți o cantitate mică de ulei de lubrifiere pentru părțile mobile, pentru a preveni 

uzura și apariția ruginii. 

3. Mașina trebuie ținută departe de foc și de razele soarelui, nu va fi depozitată cu roțile 

în sus. 

4. Mașina se va ține departe de obiecte fierbinți, precum cuptoare, deoarece se poate 

topi.  

5. Pentru curățarea mașinii, se va folosi o cârpă moale. Nu folosiți substanțe chimice 

pentru a șterge piesele din plastic, nu folosiți apă și săpun pentru a spăla mașina. 

6. Nu folosiți mașina pe ploaie sau ninsoare, deoarece apa deteriorează motorul, bateria 

și circuitul electric. 

7. Când nu folosiți mașina și o țineți depozitată, opriți alimentarea. 

8. Nu folosiți siguranța care nu este conformă cu specificațiile produsului. 

9. Nu modificați structura sau circuitul produsului, lucrările de reparații și întreținere vor 

fi realizate sub îndrumarea persoanelor profesioniste. 

10. Nu folosiți jucăria în alt scop. Respectați polaritatea bateriilor. 
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DEPANARE 

 

 

Mașina nu se mișcă 

Butonul de alimentare este în poziția OFF (oprit) 

Siguranța nu funcționează corect  

Dacă bateria nu este conectată, verificați firul roșu și pe cel negru 

Dacă încărcătorul este în priză, mașina nu pornește. Scoateți 

încărcătorul 

Butonul de pedală nu funcționează 

Roțile sunt blocate 

 

Mașina se mișcă 

încet 

Bateria nu este încărcată 

Există o problemă la roți 

Utilizatorul depășește greutatea maximă permisă 

 

Bateria nu se 

încarcă 

Încărcătorul este defect 

Durata de viață a bateriei s-a încheiat 

Încărcătorul și conexiunea bateriei este încărcată 

  

 


