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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 

 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES SL65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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A. INFORMAȚII DESPRE NOUA MAȘINĂ 

 

 

Specificații tehnice 

 

Vârstă adecvată: 2 - 7 ani 

Baterie:  12V 7Ah x 1 

Timp de încărcare: 10-12 ore 

Încărcare:  Intrare: priza 220V 

   Ieșire:  1WD: DC6V, 700mA 

2WD: DC12V, 700mA 

Capacitate:  sub 35 kg 

Dimensiuni:  120 * 71,6 * 49,5 cm 

Viteză:   3-5 km/h 

 

 

INFORMAȚII DESPRE ACUMULATOR 

 

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. 

 Dacă sunt folosite baterii detașabile, acestea trebuie reîncărcate doar sub 

supravegherea unu adult. 

 Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare. 

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

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

 Introduceți bateriile conform indicațiilor de pe compartimentul acestora, anod la anod, 

catod la catod. 

 Scoateți bateriile dacă nu folosiți timp îndelungat mașina. Scoateți mereu bateriile 

consumate din produs. Scurgerile și coroziunea pot strica produsul. Eliminați bateriile 

în siguranță.  

 Nu scurtcircuitați niciodată terminalele bateriei.  
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B. LISTĂ DE COMPONENTE 

 

NR. COMPONENTĂ CANTITATE 

(BUC.) 

OBSERVAȚII 

1WD 2WD 

1 Caroserie 1   

2 Roată acționare 1 2  

3 Roată normală 3 2  

4 Șaibă 10 7 6  

5 Contrapiuliță 4   

6 Capac roată 4   

7 Oglindă 2   

8 Parbriz 1   

9 Scaun 1   

10 Șurub 4x12 2  Pentru montarea scaunului 

reglabil 

11 Volan 2   

12 Șurub de mașină M5x45 1   

13 Piuliță 5 1   

14 Încărcător 1   

15 Telecomandă 1   

16 Cheie de piulițe 2   

 

* Scule necesare pentru asamblare: 

 

Șurubelniță (nu este inclusă)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE 

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES SL65 

4 

 

 

C. DIAGRAMĂ DE ASAMBLARE 

 

Notă: Unele piese sunt montate pe ambele părți ale mașinii. 
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SIGURANȚĂ 

 

 
PREVENIREA VĂTĂMĂRII ȘI DECESULUI: 

 NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. ESTE OBLIGATORIE 

SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT. Trebuie să aveți în permanență sub 

observație copilul în timpul utilizării mașinii. 

 Această mașină trebuie utilizată cu grijă deoarece este nevoie de îndemânare pentru 

evitarea căderii sau coliziunilor provocatoare de vătămare, atât utilizatorului cât și altor 

persoane. 

 Se recomandă purtarea echipamentului de protecție. 

 Este interzisă utilizarea pe șosele, în preajma autovehiculelor, pe sau în apropierea 

pantelor abrupte, piscinelor sau altor corpuri de apă. 

 Se recomandă purtarea de încălțăminte și șederea pe scaun. 

 Nu se folosește în trafic. 

 Această jucărie nu este potrivită copiilor cu vârsta sub 24 luni din cauza vitezei maxime; 

greutatea maximă permisă a utilizatorului este 35 kg. 

 Această jucărie nu este prevăzută cu frâne. 

 

AVERTISMENT: 

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

 NECESITĂ ASAMBLARE DE CĂTRE ADULȚI. 

 

Reguli pentru utilizare în siguranță 

 Țineți copiii în zone de siguranță: 

- Este interzisă utilizarea mașinii pe șosele, în apropierea autovehiculelor, pe gazon, pe 

pante abrupte, lângă piscine sau alte corpuri de apă; 

 Folosiți mașina doar pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, în grădină sau locul 

de joacă. 

 Nu folosiți în întuneric. Un copil poate întâlni obstacole neașteptate și pot avea loc 

accidente. Folosiți mașina doar pe timpul zilei sau în zone bine luminate. 

 Este interzisă schimbarea circuitului sau altor părți electrice. 

 Verificați firele și conexiunile periodic. 

 Nu permiteți copilului să atingă roțile sau să stea în preajma acestora când mașina este în 

mișcare. 

 Mașina are centuri de siguranță ajustabile. Instruiți copilul cum să își pună centura înainte 

de pornirea mașinii, acestea îi asigură siguranța. 
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D. 2WD ASAMBLAREA ROȚILOR DIN SPATE 

 

 
Întoarceți mașina cu susul în jos. 

1. Glisați roata de acționare pe puntea din spate, dinspre partea stângă. Potriviți roata de 

acționare cu cutia de viteze. 

2. Puneți șaiba de 10 pe puntea din spate. 

3. Strângeți o contrapiuliță la capătul punții din spate cu o cheie pentru piulițe. 

Repetați pașii pentru cealaltă roată de acționare. 

4. Potriviți capacul roții pe acesta. 

 

 
5-8. Repetați procedura de mai sus pentru asamblarea celeilalte roți de acționare. 
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E. ASAMBLAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ 

 

 
1. Introduceți o șaibă de 10 pe puntea din față. 

2. Introduceți roata din față pe puntea din față. 

3. Introduceți o șaibă de 10 pe puntea din față. 

4. Strângeți o contrapiuliță la capătul punții din față cu o cheie pentru piulițe. 

5. Potriviți capacul roții. 

Repetați pașii pentru cealaltă roată. 
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F. ASAMBLAREA VOLANULUI, OGLINZILOR ȘI A PARBRIZULUI 

 

 
1. Introduceți conectorul unității de sunet din volan în conectorul din caroserie. 

2. Potriviți volanul până la capătul coloanei de direcție. 

3. Aliniați orificiile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți șurubul de 

mașină M5x45. 

4. Strângeți o piuliță la capătul opus al șurubului cu o șurubelniță. 

5. Potriviți clemele de pe oglindă în canalele de pe lateralul mașinii. Repetați pașii pentru 

cealaltă oglindă. 

6. Potriviți clemele de pe parbriz în orificiile de pe caroserie și apăsați până când auziți clic.  
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G. CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE 

 

 
1. Deschideți capacul portbagajului. 

2. Conectați conectorul roșu de alimentare de la acumulator în conectorul albastru al 

mașinii. 
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H. ASAMBLAREA SCAUNULUI NORMAL 

PONT: Dacă vreți să folosiți Scaunul reglabil, vă rugăm să consultați pagina următoare! 

 

 
1. Potriviți scaunul în caroseria mașinii. 

2. Strângeți două șuruburi cu cap plat 4x12 pentru a fixa scaunul de mașină. 
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I. ASAMBLAREA SCAUNULUI REGLABIL 

 

 
 

1,2. Aliniați banda de alunecare de sub scaun cu partea glisantă de pe partea superioară a 

bazei scaunului și apăsați butonul situat pe partea frontală a bazei scaunului și împingeți 

scaunul în poziția potrivită. 

 

NOTĂ: Scaunul este reglabil și are trei poziții. Puteți muta scaunul în spate pe măsură ce 

crește copilul. 

 

ATENȚIE: Când ajustați scaunul, asigurați-vă că scaunul se fixează în poziție, sau în caz 

contrar pot avea loc accidente. 
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J. UTILIZAREA NOULUI VEHICUL 

 

 
1. Buton de alimentare: Pornește și oprește mașina. 

2. Buton înainte/înapoi: Schimbă direcția în care se deplasează mașina, din față în spate. 

3. Butoane de sunete: Apăsați pentru redarea sunetelor. 

4. Pedală de picior:  - Pentru a pleca mașina, apăsați pedala până la podea. 

- Pentru a frâna sau încetini, eliberați tensiunea de pe pedală. 

5.  Buton de lumini: Oprește/pornește luminile.   

6.  MP3 player: 

 
A. Port USB: Suportă doar format MP3 

B. Slot card TF: Suportă doar format MP3 

C. Intrare auxiliară: Permite redarea formatelor audio de pe telefonul sau playerul portabil 

prin intermediul boxelor mașinii. 

D. Anterior/Creștere volum: Apăsați lung pentru creșterea volumului. 

E. Redare/Pauză: Redă muzica și pune pauză. 

F. Următor/Scădere volum: Apăsași lung pentru scăderea volumului. 

G. Schimbarea intrării audio: Acest buton funcționează dacă introduceți două dispozitive 

audio. 

H. Ecran: Afișează nivelul bateriei când mașina este oprită. 

1WD: Când valoarea numerică este mai mică de 5, reîncărcați bateria. 

2WD: Când valoarea numerică este mai mică de 10, reîncărcați bateria. 
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K. UTILIZAREA TELECOMENZII 

 

 
 

Telecomanda are prioritate față de funcționarea cu pedala de picior. 

(Pedala de picior nu funcționează în timpul utilizării telecomenzii) 

 

ASAMBLARE 

Ridicați capacul compartimentului bateriei de pe spatele telecomenzii și introduceți două 

baterii AAA (LR03). 

NOTĂ: Acest produs nu include bateriile AA (LR6). Urmați instrucțiunile despre 

baterii de pe pagina 1. 

 

1. Butonul de conectare 

Mai întâi, apăsați lung Butonul de conectare timp de 2-4 secunde. Apoi porniți 

butonul de alimentare situat pe tabloul de bord, iar când indicatorul clipește, înseamnă 

că s-a conectat cu succes. Dacă indicatorul nu răspunde, înseamnă că a eșuat 

conectarea. Înlocuiți bateriile și repetați pașii de mai sus și încercați din nou. 

2. Butonul de frână 

Apăsați butonul pentru a opri mașina, apăsați-l din nou pentru a elibera frâna. 

3. Butonul de selectare a vitezei 

Butonul operează vehiculul să se deplaseze cu viteză redusă, normală sau ridicată. 

PONT: Mașina este concepută să se deplaseze doar la viteză redusă în marșarier. 

 

NOTĂ: 

 Lăsați telecomanda în repaus timp de 10 secunde, se va opri automat. 

 Repetați pasul 1 când înlocuiți bateriile telecomenzii. 
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L. FOLOSIREA MÂNERULUI ȘI SCOATEREA BATERIEI 
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M. ÎNCĂRCARE 

 

 BUTONUL DE ALIMENTARE trebuie 

OPRIT în timpul încărcării. 

 Înainte de prima utilizare, trebuie să 

încărcați bateria timp de 4-6 ore. Nu 

reîncărcați bateria mai mult de 10 ore, 

pentru a evita supraîncălzirea 

încărcătorului. 

 Când mașina începe să se deplaseze greoi, 

reîncărcați bateria. 
1. Introduceți portul încărcătorului în priza. De 

intrare. (priza se află sub scaun) 

2. Introduceți portul încărcătorului în priza încărcătorului de la baterie.    

 

ATENȚIE! 

 NUMAI un ADULT poate încărca și reîncărca bateria! 

 Acest produs este prevăzut cu Protecție la încărcare: în timpul încărcării, toate 

funcțiile vor fi întrerupte. Numai un adult poate încărca și reîncărca bateria! 

 

N. ÎNTREȚINERE 

 Părinții sunt responsabili de verificarea pieselor principale ale jucăriei înainte de utilizare. 

Aceștia trebuie să verifice periodic de potențiale pericole, și anume: bateria, încărcătorul, 

cablul, priza, șuruburile să fie bine strânse. În cazul eventualelor defecțiuni, mașina nu 

trebuie folosită până la remedierea defecțiunilor. 

 Asigurați-vă că piesele din plastic ale mașinii nu sunt crăpate sau sparte. 

 Ocazional puteți folosi un ulei lubrifiant pentru a unge piesele în mișcare, cum ar fi roțile.    

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

 Țineți mașina departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Părțile din plastic 

se pot topi. 

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

Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când aceasta nu este folosită un timp mai 

îndelungat. 

 Nu spălați mașina cu furtunul. Nu curățați mașina cu apă și săpun. nu utilizați mașina pe 

vreme ploioasă sau ninsoare. Apa va deteriora motorul, circuitul electric și bateria.  

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

folosiți un lac pentru mobilă fără conținut de ceară. Nu folosiți substanțe abrazive. 

 Nu utilizați mașina pe murdărie, nisip sau pietriș fin, deoarece poate duce la deteriorarea 

părților în mișcare, a motorului sau circuitului electric. 

 Când nu este utilizată mașina, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți comutatorul de 

alimentare și deconectați bateria. 
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O. GHID DE DEPANARE 

 

Problemă Posibilă cauză Soluție 

Mașina nu funcționează Bateria este descărcată Reîncărcați bateria. 

Siguranța termică s-a ars Resetați siguranța, vezi cap. 

Siguranță. 

Conectorul bateriei sau firele sunt 

slăbite 

Verificați dacă conectorii bateriei 

sunt bine băgați unul în altul. Dacă 

firele sunt slăbite în jurul 

motorului, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Bateria este moartă Înlocuiți bateria, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Circuitul electric este deteriorat Contactați-l pe distribuitorul dvs. 

Motorul este deteriorat Contactați-l pe distribuitorul dvs. 

Mașina nu se deplasează pe 

distanțe mari 

Bateria este subîncărcată Verificați dacă conectorii bateriei 

sunt bine băgați unul în altul în 

timpul încărcării. 

Bateria este veche Înlocuiți bateria, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Mașina se deplasează greoi Bateria este descărcată  Încărcați bateria, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Bateria este veche Înlocuiți bateria, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Mașina este supraîncărcată Reduceți greutatea. Greutatea 

maximă admisă este de 35 kg. 

Mașina este folosită în condiții 

grele 

Nu folosiți mașina în condiții grele. 

Vezi cap. Siguranță. 

Mașina trebuie împinsă pentru a 

porni  

Firele sau conectorii nu fac contact Verificați dacă conectorii bateriei 

sunt bine băgați unul în altul. Dacă 

firele sunt slăbite în jurul 

motorului, contactați-l pe 

distribuitorul dvs. 

Punct mort la motor Un punct mort înseamnă că 

terminalul nu este alimentat cu 

curent, iar mașina trebuie reparată. 

Contactați-l pe distribuitorul dvs. 

Dificultate în schimbarea direcției 

față/spate sau invers 

Încercarea de a schimba direcția în 

timp ce mașina se află în mișcare 

Opriți mașina și apoi schimbați 

direcția, vezi cap. Utilizarea noii 

mașini 

Zgomote puternice care vin de la 

motor sau cutia de viteze 

Motorul sau cutia de viteze s-au 

defectat 
Contactați-l pe distribuitorul dvs. 

Bateria nu se încarcă Conectorul bateriei sau adaptorul 

sunt slăbite 

Verificați dacă conectorii bateriei 

sunt bine băgați unul în altul 

Încărcătorul nu este băgat în priză Verificați dacă încărcătorul este 

băgat într-o priză care 

funcționează. 

Încărcătorul nu funcționează Contactați-l pe distribuitorul dvs. 

Încărcătorul se încălzește în timpul 

încărcării.  

Este absolut normal și nu este 

motiv de îngrijorare. 

 

Se recomandă citirea în întregime a acestor instrucțiuni și a ghidului de depanare 

înainte de apelarea la asistență. Dacă totuși aveți nevoie de ajutor pentru rezolvarea 

problemelor, Contactați-l pe distribuitorul dumneavoastră.   
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Eliminarea bateriei 

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

 Nu aruncați bateria în foc. Aceasta poate exploda sau se poate scurge. 

 Nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Incinerarea, amestecarea bateriilor plumb-acid cu 

gunoiul menajer este interzisă prin lege. 

 

Produsele noastre sunt conforme cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și 

EN62115.  

 

 

 

 


