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Instrucțiuni de asamblare și utilizare 
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Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune 
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I. Specificațiile produsului și parametrii de funcționare 

1. Acest produs este potrivit pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, și va fi 

folosit numai sub supravegherea adulților! 

2. Dimensiunile produsului: 110,3 x 65,5 x 53,2 cm 

3. Greutatea maximă permisă: 30 kg 

4. Viteză: trei trepte de viteză (sarcină: 30 kg); prima treaptă: 1,7 km/h; a doua treaptă: 

2,4 km/h; a treia treaptă: 3,2 km/h 

5. Motorul: DC 6V/15000r (390 dual drive) 

6. Încărcător: intrare AC 100-240V (50/60 Hz), ieșire DC 15V/400mA 

7. Baterie reîncărcabilă: DC 12V/3.5AH (1 bucată), în jur de 200 cicluri de 

încărcare și descărcare 

8. Funcții de control la distanță și comutare manuală 

9. Alimentare telecomandă: 2 x 1,5V baterie AAA (nu este inclusă în pachet) 

10. Temperatura ambientală de operare a produsului: 0-40°C 
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II. Lista de componente 
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III. Diagrama de asamblare 

1. Asamblarea barei de direcție a cadrului axei din față și a roții 

 

 

a. Asamblați bara de direcție a cadrului axului din față (piesa 11) în locul special, apoi 

strângeți-o cu șurubul (piesa 12). (Gradul de strângere depinde de direcția flexibilă de 

mișcare.) 

b. Cu ajutorul degetului mare, apăsați butonul din centrul roților (piesa 5), apoi puneți-

le în ordine pe axul din față. 

c. Rotiți în sus cutia de viteze a motorului, potrivit direcției indicate de săgeată, până 

când orificiul cutiei de viteze se aliniază cu orificiul din caroseria mașinii, apoi 

introduceți axul din spate (piesa 18) în locul corespunzător din caroserie. 

d. Cu degetul mare, apăsați butonul din centrul roților motoare (piesa 6) pentru a le 

pune în ordine pe axul roții din spate. 
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2. Instalarea barei în formă de J 

 

 

 

După asamblarea roților, apăsați butonul din 

centrul roților, introduceți roțile pe axul  din față și 

fixați-le; apăsați butonul din centrul roții pentru a 

scoate roțile de pe ax. 

 

 

 

 

 

Introduceți bara în formă de J (piesa 14) în 

cutia de viteze din fața mașinii. Apoi strângeți 

cu șurubul corespunzător (piesa 21), prin orificiul 

prevăzut. 

 

 

 

 

 

3. Montarea volanului 

 

 

Introduceți firul volanului în priza din caroserie în 

mod corespunzător, apoi puneți firele conectate în 

orificiul din caroseria mașinii. Montați volanul (piesa 

3) pe bara în formă de J, apoi strângeți-o cu șurubul 

pentru volan (piesa 

15) și piulița (piesa 17). 
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4. Instalarea sursei de alimentare, a scaunului și a spătarului 

 

După instalarea surse de alimentare, 

introduceți cablul roși la capătul pozitiv al 

bateriei. Notă: firul roșu este conectat la 

conectorul roșu (+), iar firul negru este 

conectat la conectorul negru (-); respectați 

culorile firelor când faceți conexiunilor. 

Nerespectarea culorilor poate provoca 

scurtcircuit. 
 

 

 

 

După instalarea întrerupătorului, montați scaunul (piesa 7) în locul special desemnat, 

fixați-l cu un șurub (piesa 16). Apoi introduceți spătarul (piesa 8) în locul corespunzător 

conform figurii alăturate, și strângeți-l cu un șurub (piesa 16). 

 

5. Montarea aripii din spate și a obiectelor decorative 
 

 

 

Puneți aripa din spate (piesa 9) și obiectele decorative (piesa 10) în locul 

corespunzător, în spatele mașinii, conform figurii alăturate. Asigurați-vă că sunt în poziția 

corectă, apoi apăsați și fixați. 
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6. Montarea parbrizului și a oglinzilor retrovizoare 

 

Montați parbrizul (piesa 2) și oglinzile 

retrovizoare (piesa 4) în locul special 

desemnat, găsiți fiecare poziție adecvată 

înainte de montare, apoi apăsați cu putere. 

 

 

 

 

Apăsați butonul de pe mânerul ușii și trageți de 

ușă pentru a o deschide. 
 

 

 

 

 

 

IV. Montarea și înlocuirea bateriilor de la telecomandă 

 

 

 

Desfaceți șuruburile de la capacul compartimentului pentru baterii de la telecomandă (piesa 

22), deschideți capacul, găsiți polii, introduceți două baterii AAA, închideți capacul și 

fixați-l cu șuruburi. 
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V. Funcționare și utilizare 

1. Principalele funcții: 

a) Telecomandă și comutator de schimbare a benzii de rulare 

b)  Dual drive postpoziție: două cutii de viteze 6V/15000r (390) asigură puterea 

„înainte sau marșarier” 

c) Funcția de înainte/marșarier: Partea dreaptă a bordului este echipată cu trei 

trepte de viteze pentru reglarea vitezei, viteză neutră și viteză inversă (fiecare 

viteză are funcția de afișare LED) 

d) Funcția de conducere cu pedală: când pedala este călcată, mașina merge 

înainte sau înapoi, iar când pedala este eliberată, mașina se oprește. 

e) Funcția de încărcare: Toate funcțiile care au nevoie de alimentare prin baterie se 

vor opri 

în timpul încărcării. 

f) Funcția de frână înainte/înapoi: indiferent cum este operată, funcția înainte sau 

înapoi, va exista releul de frână în timpul opririi. 

 

2. Funcțiile bordului și ale volanului: 

a) Butonul de alimentare: Apăsați butonul de alimentare pentru a porni lumina și 

motorul, apăsați-l din nou pentru a opri mașina. 

b) Lumina frontală: treceți la treapta de viteză superioară pentru a porni lumina, 

schimbați la treapta inferioară pentru a opri lumina. 

c) Reglarea volumului: Volumul sunetului, muzicii MP3, portului USB poare fi 

reglat. 

d) Funcția de afișare a nivelului bateriei (parametrii convenționali pentru 7 lumini) 

e) Butonul pentru claxon: Apăsați-l pentru activare 

f) Butonul stânga/dreapta de pe volan: De fiecare dată când apăsați butonul, va 

porni o melodie. 

g) Bordul are funcția de lumină de măsurare a uleiului. 

 

3. Funcționare normală: 

1) Modul de operare manuală: 

a. Porniți butonul de alimentare;  

b. Schimbați în modul de conducere cu pedală;  

c. Selectați direcția înainte/înapoi;  

d. Selectați treapta de viteză;  

e. Comutator de picior. 

2) Operațiunea de corespondență prin telecomandă: 

a. Porniți butonul de alimentare (durează 2 minute până când se validează) 

b. Apăsați simultan butonul de schimbare a vitezei și butonul de frână de pe 

telecomandă timp de 5 secunde; dacă lampa primei trepte de viteze, a celei 

de-a doua sau a treia trepte luminează intermitent, înseamnă că acțiunea de 

corespondență a fost transmisă; va indica dacă codurile s-au potrivit cu succes 

până când lampa este aprinsă și nu mai clipește; la recepția acțiunii de 

corespondență, roata din față se va învârti spre stânga timp de 1 sec., și spre 

dreapta timp de 1 sec. 
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3) Funcția de telecomandă: 

a. Butonul înainte/înapoi;  

b. Butonul stânga/dreapta;  

c. Butonul de frână;  

d. Butonul de schimbare a vitezei;  

e. Va intra în stare de repaus dacă nu se folosește timp de 1 min. Puteți apăsa 

orice buton pentru a reporni mașina. 
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Ghid de utilizare a bateriei și încărcătorului 

 

1. Priza de încărcare este amplasată pe capacul 

rezervorului de combustibil al mașinii 

2. Se vor folosi numai bateria și încărcătorul furnizate 

sau recomandate de PremierKids. 

3. Vă rugăm să nu vă jucați cu încărcătorul și bateria, 

deoarece acestea nu sunt jucării. 

4. Operațiunea de încărcare a bateriei se poate face 

numai de către adulți. 

5. Culoarea luminii de încărcare este roșie în timpul 

încărcării și devine verde când bateria este 

încărcată complet. 

6. Bateria se va încărca complet înainte de  prima 

utilizare; durata de încărcare este de 9-10 ore și nu 

poate depăși 15 ore. 

7. Fenomenul de încălzire a încărcătorului și bateriei va 

apărea în timpul încărcării. 

 

Limită de greutate 30 kg  

Sursă de alimentare Prin încărcare 

Specificații baterie DC 12V/3,5AH 

Sursă de încărcare Intrare AC 100V-240V 

50Hz/60Hz 

Ieșire DC 15V/400mA 

Durata de încărcare a bateriei 10 - 12 ore Durata de utilizare: 1 - 1.5 ore 
 

VI.  Ghid de depanare 

 
Defecțiuni Puncte cheie ale verificării 

1. Mașina nu pateu fi condusă 1. Puteți observa lumina de afișare a bateriei când 

verificați dacă aceasta este încărcată suficient. Dacă este 

aprinsă numai lumina roșie, vă rugăm să încărcați bateria 

imediat. 

2. Verificați butonul de alimentare, toate mufele de sub 

scaun, și borna de alimentare a bateriei. Acestea trebuie 

introduse corect. 

3. Verificați protecția la supracurent, când mașina este 

supraîncărcată sau blocată, această protecție 

deconectează automat circuitul pentru a proteja motorul 

și panoul de comandă. 

4. Dacă mașina nu a fost folosită un timp mai 

îndelungat, trebuie să încărcați bateria. 

5. Dacă mașina nu poate fi pornită de la telecomandă, 

verificați dacă funcția de corespondență funcționează 

normal. 

6. Verificați dacă bateria telecomenzii este consumată. 

2. Muzica se aude distorsionat sau nu se aude Verificați dacă bateria este încărcată. 
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VII. ATENȚIONARE 

 

1. Avertizare cu privire la baterie: 

a) Dacă produsul nu este folosit o perioadă îndelungată, vă rugăm să încărcați bateria 

și să opriți butonul de alimentarea pentru a depozita mașina. Bateria se încarcă o 

dată pe lună, altfel durata de viață a acesteia se va scurta sau bateria nu mai poate fi 

încărcată ulterior. 

b) Respectați polaritatea bateriei în timpul asamblării (poate avea loc un scurtcircuit) 

 

Atenție: 

1) Acest produs este echipat cu două baterii DC 1.5V AAA (nu sunt incluse în pachet). 

2) Respectați polaritatea bateriei în timpul asamblării (poate avea loc un scurtcircuit) 

3) Încărcarea bateriilor reîncărcabile poate fi efectuată doar de către adulți. 

4) Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate. 

5) Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai după ce se scot din telecomandă. 

6) Vă rugăm să nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii uzate cu unele noi. 

7) Dacă acest produs nu este folosit o perioadă îndelungată, se vor scoate 

bateriile din telecomandă. 

8) Bateriile uzate se vor scoate din jucărie. 

 

2. Avertizare cu privire la produs: 

a) Pot exista margini ascuțite sau piese mici înainte de asamblarea  acestui produs, 

de aceea se recomandă ca montarea să se facă de către un adult. 

b) Pentru  a  evita  sufocarea,  țineți departe  de  copii ambalajele  din  plastic.  

Aruncați-le imediat. 

c) Copiii vor folosi corect mașina sub supravegherea adulților, în caz contrar se pot 

răni. 

d) Se recomandă ca mașina să fie condusă pe teren plan. Se interzice conducerea 

mașinii în locuri periculoase, cum ar fi pe străzi, drumuri, pante abrupte și în 

aproprierea piscinelor, deoarece pot avea loc accidente. 

e) Se  recomandă  purtarea  de  echipament  de  protecție,  cum  ar  fi  purtarea  

centurii de siguranță, cască, mănuși, genunchere. 

f) Este  posibil  ca  unele  piese  mici  să  cadă  dacă  acest  produs  este  utilizat  

în  mod necorespunzător. De aceea, este nepotrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 

luni. 

g) Verificați periodic dacă bateria, încărcătorul, firele, carcasa și alte piese sunt 

deteriorate; 

h) în cazul unor defecțiuni, nu mai folosiți produsul până la remedierea defecțiunilor. 

i) Acest produs poate fi folosit numai de către copii: greutatea maximă permisă 

este de 30 kg, prin urmare supraîncărcarea nu este permisă. 

j) Țineți la distanță de surse de foc. 

k) Instrucțiunile  produsului  vor  fi  păstrate  în  siguranță,  deoarece  conțin  

informații importante. 
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3. ATENȚIE: 

 

a) Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea de către un adult.  

b) Se interzice folosirea pe străzi, în aproprierea vehiculelor reale, pante, piscine și 

oriunde există apă. 

c) Vă rugăm să purtați pantofi; această mașină poate fi folosită numai de o singură 

persoană. 

d) Țineți departe de copii până la asamblarea completă de către un adult, deoarece 

poate conține margini sau puncte ascuțite sau piese mici. 

 

Nu amestecați baterii alcaline, baterii standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile 

(nichel - cadmium). 

 

Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. Nu se folosește în trafic. 

 

Acest produs nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza vitezei sale maxime. 

 

VIII. Întreținere 

1) Ștergeți și curățați periodic mașina cu o cârpă. 

2) Piesele rotative ale mașinii trebuie verificate periodic pentru a stabili dacă vreun 

material străin împiedică rotirea și pentru a menține starea de lubrifiere a 

funcționării normale. 

 

IX.   Dimensiunile  mașinuței 

 

 

 

 


