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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
 Mašinėlę surink  turėtų k suaugusieji.
 Ši mašinėlė yra ne nkama mažesniems kaip 3 metų vaikams dėl maksimalaus jos važiavimo greičio.

Instrukcijose pateikiami paveikslėliai yra k patariamojo pobūdžio. Mašinėlė a nka standartus EN71, EN62115 ir ASTM F963-17.
 Naudojimo instrukcijos padeda supras  prietaiso veikimo principus ir struktūrą. Atkreipkite dėmesį, kad įsigytas prietaisas

gali skir s nuo pavaizduoto paveikslėlyje.
 Prieš  naudodami  mašinėlę,  a džiai  perskaitykite  instrukcijas.  Taip  susipažinsite  su  prietaiso  surinkimo  ir  naudojimo

principais. Ne nkamai naudodami prietaisą, galite jį apgadin  ir rizikuojate susižeis .
 Laikykite instrukcijas ten, kur galėtumėte lengvai jas ras  ir pasikonsultuo . 

Saugumo perspėjimai
Naudotojo  vadove  pateikiamos  prietaiso  surinkimo,  naudojimo  ir  tvarkymo  instrukcijos.  Prietaisą  surink  turė  suaugusieji,
perskaitę ir gerai supratę instrukcijose pateikiamus nurodymus. Laikykite prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų ir, prieš pradėdami
naudo  prietaisą, ją išmeskite.
Atkreipkite dėmesį: norėdami už krin  geriausią prietaiso veikimą, važiuokite ant lygių ir kietų paviršių.
Žemiau pateikiama informacija apie pavojus, galinčius pasibaig  sunkiu sužeidimu ar net mir mi, ne nkamai naudojant prietaisą.

 Prietaisą  sudaro  smulkios  detalės,  kurias  surink  turėtų  k  suaugusieji.  Surinkite  prietaisą  toliau  nuo  mažų  vaikų.
Nuimkite  ir  išmeskite  pakuotės  maišelius  ir  nereikalingas  pakuotės  detales,  prieš  pradėdami  naudo .  Išimkite  visas
pakuotės medžiagas iš po mašinėlės apačios.

 Niekada  nemėginkite  a dary  baterijų,  nes  jas  sudarančios  medžiagos  gali  bū  toksiškos,  ėsdinančios  ir  pavojingos
sveikatai.

 Rankos, kojos, plaukai ir drabužiai gali įsipainio  į judančias mašinėlės dalis. Laikykitės toliau nuo judančių mašinėlės dalių
ir nedėvėkite laisvų drabužių, kai važiuojate mašinėle. Visuomet avėkite batus, kai naudojate mašinėlę.

 Ši mašinėlė neturi stabdžių ar stabdymo funkcijos. Nepalikite vaikų be priežiūros, kai jie naudoja mašinėlę. Nenaudokite
mašinėlės vietoje, kur ją reikėtų stabdy , nes rizikuojate praras  kontrolę, susižeis  ar net žū .

 Naudojant  mašinėlę  gatvėse,  greta  judančių  transporto  priemonių,  ant  laiptų,  netoli  baseino  ir  vandens  telkinių,
kalvotuose regionuose, ten, kur labai drėgna arba yra degių dujų, nak  ir sutemus, gali įvyk  nelaimingas atsi kimas.
Visuomet naudokite mašinėlę k saugiose vietose. Nepalikite vaikų be suaugusiųjų priežiūros.

 Jei naudojate mašinėlę nesaugiomis sąlygomis, pvz. sningant, lyjant lietui, ant kelio esant daug purvo, smėlio ar žvyro,
mašinėlė gali apsivers  ar paslys . Rizikuojate apgadin  elektros sistemą ir bateriją.

 Nenaudokite mašinėlės neatsakingai, tai yra:
o Neprikabinkite mašinėlės prie kitos ją traukiančios transporto priemonės;
o Neleiskite mašinėle važiuo  daugiau kaip vienam vaikui iš karto;
o Nestumkite vaiko iš nugaros;
o Rinkitės k saugų grei .

 Naudodami mašinėlę, visuomet vadovaukitės sveiku protu ir elkitės atsakingai. 

Baterijos naudojimo perspėjimai
Žemiau pateikiama informacija apie pavojų mašinėlės naudotojo sveikatai ir gyvybei, susijusi su prietaiso baterijos naudojimu.

 Naudodami  kitokią  bateriją ar  įkroviklį  nei  yra  parduodami  su prietaisu (12 V),  rizikuojate sukel  gaisrą ar  sprogimą.
Naudokite k kartu su mašinėle parduodamą 12 V bateriją ir įkroviklį.

 Naudodami įkraunamą 12 V bateriją ir įkroviklį su kitais prietaisais, rizikuojate sukel  gaisrą ar sprogimą, prietaisas gali
perkais . Naudokite 12 V bateriją ir įkroviklį k su šia mašinėle.

 Prietaisą kraunant, gali susidary  sprogios dujos. Kraukite bateriją gerai vėdinamoje vietoje. Nekraukite baterijos netoli
įkaitusių ar degių daiktų.

 Neleiskite, kad susiliestų teigiamo ir neigiamo poliaus terminalai, nes gali įvyk  gaisras ar sprogimas. Venkite esioginio
kontakto  tarp  terminalų.  Visuomet  laikykite  bateriją  už  rankenėlės  ar  korpuso,  nes  priešingu  atveju  galite  apgadin
bateriją, rizikuojate sukel  gaisrą.

 Ant baterijos patekę skysčiai gali  tap  gaisro ar elektros šoko priežas mi. Visuomet laikykite visus skysčius toliau nuo
baterijos ir už krinkite, kad ji liktų sausa.
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 Iš baterijos išbėgus jos skysčiui, galite smarkiai susižeis . Baterijos skysčiui patekus ant odos, kreipkitės į medikus. Jeigu
chemikalų pateko į akis, plaukite vėsiu vandeniu 15 min. Jei nurijote baterijos skysčio, išgerkite vandens ar pieno. Jeigu
žmogus vemia arba praranda sąmonę, neduokite ger  vandens ar pieno. Neska nkite vėmimo.

 Baterijose, jų terminaluose ir prieduose yra švino ir švino darinių. Šios medžiagos yra toksiškos, ėsdinančios ir gali tap
vėžio ar reprodukcinės sistemos ligų priežas mi. Niekada nemėginkite atver  baterijų.

 Elektros  grandinės  sistemos  kei mas  ir  modifikavimas  gali  tap  elektros  šoko,  gaisro  ar  sprogimo  priežas mi,
nepataisomai  apgadindamas  prietaisą.  Atvirai  palik  a daryto  įkroviklio  laidai  gali  tap  elektros  šoko  priežas mi.
Visuomet laikykite įkroviklio korpusą užvertą. 

Naudojimo sąlygos ir perspėjimai
Amžius: 37-96 mėn.
Maksimalus svoris: 58 kg
Prieš naudodami prietaisą, vaikai turėtų gerai supras  prietaiso valdymo principus ir saugaus naudojimo taisykles. Jie taip pat turėtų
bū  pasiruošę nkamai  valdy  prietaisą  ir  jo  mygtukus.  Suaugusieji  yra  atsakingi  už  vaikų apmokymą ir  mašinėlės  naudojimo
priežiūrą. Perskaitykite šioje skiltyje pateikiamus patarimus vaikams, prieš leisdami jiems važiuo  mašinėle.
DĖMESIO:

 Nepalikite mašinėlę naudojančių vaikų be priežiūros. Visuomet prižiūrėkite prietaisą naudojančius vaikus.
 Naudodami mašinėlę, visuomet sėdėkite ant sėdynės.
 Laikykite rankas, plaukus ir drabužius toliau nuo judančių mašinėlės dalių.
 Visuomet avėkite batus, kai važiuojate mašinėle.
 Vienu metu mašinėle gali važiuo  k vienas žmogus.
 Mažesni kaip 3 metų vaikai negali naudo  mašinėlės.
 Važiuokite k lygiu keliu.
 Nenaudokite mašinėlės netoli baseino ir kitų vandens telkinių bei kalvotose vietose.
 Nevažiuokite mašinėle ant purvo, smėlio ir žvyro.
 Nevažiuokite mašinėle gatvėmis ir netoli mašinų.
 Nenaudokite mašinėlės netoli judančių transporto priemonių.
 Siekiant sumažin  nelaimingų atsi kimų kimybę, mašinėlę naudojančius vaikus visuomet turėtų prižiūrė  suaugusieji. 

Priežiūra
 Laikykite mašinėlę uždarose patalpose arba uždenkite ją, kad apsaugotumėte ją nuo lietaus.
 Ilgai nepalikite mašinėlės saulės atokaitoje, nes ji gali praras  spalvą. Laikykite mašinėlę pavėsyje arba uždenkite ją.
 Neplaukite mašinėlės žarna.
 Neplaukite mašinėlės muilu ir vandeniu.
 Būkite  labai  atsargūs,  kai  naudojate  mašinėlę.  Stenkitės  išveng  susidūrimų  ir  nukri mo,  kad  nesusižeistumėte  ir

nesužeistumėte aplinkinių.
 Prieš  naudodami  mašinėlę,  pažiūrėkite,  ar  jai  netrūksta  sudedamųjų  dalių.  Reguliariai  pa krinkite  transformatorius  ir

baterijų įkroviklį, kad įsi kintumėte, kad prietaiso laidas, kištukas ir kitos dalys yra nepažeistos. Nenaudokite sugedusio
prietaiso, prieš tai jo nepataisę, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.

Įkrovimo trukmė 
 Jei leisite baterijai visiškai išsikrau , rizikuojate ją apgadin . Neleiskite baterijai visiškai išsikrau .
 Prieš  kraudami  prietaisą,  pa krinkite,  ar  baterija  ir  įkroviklis  nėra  nusidėvėję  ar  apgadin .  Nekraukite  baterijos,  jeigu

įkroviklis ar baterija yra apgadin .
 Bateriją  vidu niškai  reikės  krau  8-12 valandų.  Nekraukite  baterijos  ilgiau  kaip 20 val.  Jei  krausite  bateriją  kitaip nei

parašyta, galite nepataisomai apgadin  bateriją. Tokiu atveju negalios gamintojo garan ja.
 Bateriją naudo  ir krau  turėtų k suaugusieji, perskaitę ir gerai supratę saugumo perspėjimus. 

Techniniai parametrai
Kategorija Parametrai

Baterija 12 V, 7 Ah (6 FM, 7 Ah) x 1
12 V, 10 Ah (6 FM, 10 Ah) x 1

Variklis Variklis: 12 V
Vairo variklis: 12 V

Naudojančių vaikų amžius 37-96 mėn.
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Maksimalus svoris 58 kg
Matmenys 1290 x 860 x 635 mm
Grei s 3-6 km/h
Naudojimo trukmė Krovimas - 8-12 val., naudojimas – 1-2 val.
Įkroviklis Įeinan  srovė: 100-240 V

Išeinan  srovė: 12 V, 700 mA; 12 V, 1000 mA (pastovioji srovė)
Medžiagos Polipropilenas ir geležis

Sudedamosios dalys
Nr. Kiekis Paveikslėlis Nr. Kiekis Paveikslėlis
1 1

A (vairas)

2 1

B (instrukcijos)
3 1

C (sėdynė)

4 1

D (nugaros atrama)
5 1

(papildomai)

E (nuotolinio valdymo pultas)

6 1

F (lango deflektorius)

7 1

G (galinis langas)

8 4

H (rato gaubtas)

9 4

I (ratas)

10 1

L (galinio vaizdo veidrodėlis, kairys)

11 1

R (galinio vaizdo veidrodėlis, dešinys)

12 1

M (šoninis veidrodėlis, kairys)
13 1

N (šoninis veidrodėlis, dešinys)

14 2

O (varžtas)
15 2

P (M8 veržliarak s)

16 8

X (4x12 srieginis varžtas)
17 1

Q (įkroviklis)
Paveikslėliai yra k patariamojo pobūdžio. 

Surinkimas
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Paruošimas surink
1. Padėkite apverstą mašinėlę ant medžiagos ar kito minkšto paviršiaus. Nedėkite mašinėlės ant kieto paviršiaus, galinčio

apgadin  plas kinį  paviršių.  Tuomet  nupjaukite  pakavimo  virvelę,  kad  galėtumėte  išim  detales.  Atverkite  galinį
kronšteiną  (1).  Išimkite  sėdynę (C)  ir  vėjo  deflektorių  (F).  Tada pritvir nkite  galinį  kronšteiną  (1)  ten,  kur  jis  buvo iš
pradžių.

2. Pritvir nkite galinį kronšteiną, naudodami X (4x12 sraig nį varžtą), kaip parodyta paveikslėlyje.

Varomojo variklio prijungimas
1. Iš pradžių nuimkite veržlę ir tarpiklį nuo galinės ašies.
2. Prijunkite galinį varomąjį variklį ant galinės ašies.

Ratų prijungimas
1. Iš pradžių nuimkite veržlę ir tarpiklį nuo priekinės ašies.
2. Prijunkite ratą (I), tarpiklį, veržlę ir rato gaubtą (H) ant priekinės ir galinės ašių taip, kaip parodyta. Dėmesio: ratui paliktas

ašies  ilgis  kairėje  ir  dešinėje  pusėse  turėtų  bū  vienodas.  Rato  pavarų  velenas  turėtų  bū  atsuktas  link  korpuso.
Išlygiuokite ir paspauskite rato gaubto tvir nimo jung  link rato griovelių, kad ją pritvir ntumėte. 

Vairo prijungimas

Prijunkite terminalą (1, 2). Pridėkite ir pritvir nkite vairą (A) prie tvir nimo vietos (3), kaip parodyta paveikslėlyje.
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Galinio lango tvir nimas

 Išlygiuokite  ir  sujunkite  nugarinės  galinio  lango  (G)  dalies  jung  ir  mašinėlės  korpuso  griovelius  taip,  kad  langas
užsifiksuotų. Turėtumėte išgirs  spragtelėjimą. Tada išlygiuokite ir paspausdami sujunkite priekinės galinio lango dalies
jung  ir mašinėlės korpuso griovelius.

 Pritvir nkite galinį langą (G) 2 vnt. X (4x12 sraig niais varžtais) abiejose pusėse, kaip parodyta paveikslėlyje. 

Šoninių veidrodėlių tvir nimas

Išlygiuokite ir paspausdami prijunkite M (kairį šoninį veidrodėlį) ir R (dešinį šoninį veidrodėlį) prie mašinėlės korpuso griovelių, kaip
parodyta paveikslėlyje.

Elektros ekimo prijungimas

Pirmiausia nuimkite plas kinę pakuotę nuo raudono terminalo. Padėkite ją ten, kur jos negalėtų ras  maži vaikai. Suraskite teigiamą
elektrodą, pažymėtą raudona rodyklėle paveikslėlyje. Įstatykite jungiklį į raudoną terminalą.

Sėdynės surinkimas

Įstatykite sėdynės nugarėlės (D) kabliuką į sėdynės pagrindą (C) rodyklės kryp mi.

Sėdynės prijungimas
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Įstatykite sėdynę (I) į vietą. Pritvir nkite du kabliukus sėdynės nugarėlėje tam skirtose vietose mašinėlės korpuse. Tada prisukite du
varžtus (K), kad pritvir ntumėte sėdynę.

1. Padėkite sėdynę (Z)  palei  galinį  langą.  Įstatykite tvir nimo sag  (1),  esančią nugarinėje nugarėlės dalyje,  į  a nkamą
griovelį (2) mašinos korpuse. Taip pat įstatykite tvir nimo sag  nugarėlės apačioje į a nkamą griovelį mašinos korpuse.

2. Įstatę sėdynę (Z) į vietą, įstatykite du kabliukus, esančius sėdynės nugarėlėje, į a nkamus griovelius mašinos korpuse.
Smarkiai paspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

3. Pritvir nkite sėdynę (Z) 2 vnt. X (4x12 sraig niais varžtais), kaip parodyta paveikslėlyje. 

Galinio vaizdo veidrodėlių prijungimas

Pritvir nkite kairį galinio vaizdo veidrodėlį (L) ir dešinį galinio vaizdo veidrodėlį (R), naudodami (O) varžtą abipus priekinio lango,
kaip parodyta paveikslėlyje.

Priekinio lango prijungimas

Įstatykite (1) pažymėtą priekinio s klo (F) dalį į a nkamą (2) mašinėlės korpuso griovelį,  kaip parodyta paveikslėlyje. Atsargiai
spustelėkite žemyn.

Naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto (papildomas) baterijų įdėjimas ir kei mas
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DĖMESIO:
1. Įsi kinkite, kad baterijos yra įstatytos nkamais poliais.
2. Nekraukite pakarto nai neįkraunamų baterijų.
3. Prieš kraudami pakarto nai kraunamas baterijas, išimkite jas iš mašinėlės.
4. Baterijai tapus nebe nkamai naudo , išimkite ją iš prietaiso ir nkamai išmeskite. Norėdami išveng  sužeidimų, laikykite

baterijas toliau nuo vaikų.
5. Neleiskite susilies  teigiamam ir neigiamam poliams, nes gali įvyk  sprogimas arba prasidė  gaisras. Venkite esioginio

kontakto tarp baterijos polių.
6. Kartu nenaudokite naujų ir senų baterijų. Nemaišykite šarminių, standar nių anglies-cinko ir įkraunamų nikelio-kadmio

baterijų.
7. Baterijas krau  gali k suaugusieji, perskaitę ir supratę saugumo taisykles.

Naudodami  atsuktuvą,  nuimkite  valdymo pulto baterijų  dangtelį.  Įdėkite dvi  AAA 1,5 V baterijas,  atsižvelgdami į  jų  poliškumą.
Užverkite  baterijų  skyrelio  dangtelį  ir  prisukite  jį  į  vietą  atsuktuvu.  Keisdami  baterijas,  vadovaukitės  aukščiau  pateikiamomis
saugumo taisyklėmis.

Mašinėlės ir nuotolinio valdymo pulto dažnių suderinimas

LED lemputė

Visuomet naudokite valdymo pultą, prieš naudodami kojinį pedalą. Naudojant nuotolinio valdymo pultą, kojinis pedalas neveiks.
Pirmą kartą naudodami prietaisą, turėsite suderin  pulto ir mašinėlės dažnius.

 Įstatykite bateriją į valdymo pultą.
 Ilgai paspauskite M mygtuką (2-4 s). Pradės žybsė  indikatoriaus lemputė.
 Įjunkite mašinėlę. Įsižiebs indikatoriaus lemputė. Bus suderinami dažniai.
 Jeigu dažnių suderin  nepavyksta ir pradeda žybsė  indikatoriaus lemputė, išimkite bateriją ir pakartokite 1-3 veiksmus.
 Jei nenaudosite pulto ilgiau kaip 10 sekundžių, indikatoriaus lemputė užges. Įsijungs energijos taupymo režimas.
 Mygtukai:  pirmyn, atgal,  dešinėn,  kairėn.  S:  grei s.  P: apsauginis  stabdis.  Paspaudus  jį,  prietaisas  išsijungs.  Dar kartą

paspaudus šį mygtuką, ši funkcija bus išjungta. 
 
Mygtukų funkcijos

1. Įjungimo mygtukas: įjunkite ir išjunkite prietaisą.
2. Lemputė: I reiškia, kad prietaisas yra įjungtas, O – kad išjungtas.
3. Muzikos mygtukas: paspauskite mygtuką, kad klausytumėtės muzikos.
4. Garsinis signalas: paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte klaksoną.
5. Pirmyn/STOP/atgal  mygtukas:  paspauskite  mygtuką,  kad  reguliuotumėte  mašinėlės  judėjimą  pirmyn  ir  atgal  arba  ją

sustabdytumėte.
6. MP3 daugiafunkcis grotuvas.

Rankinis valdymas (pirmyn, atgal)
Vairuotojui atsisėdus, paspauskite įjungimo mygtuką. Pasigirs įsijungimo garsinis signalas (2-5 s). Pirmyn/atgal jungikliu pasirinkite
važiavimo pirmyn padė . Paspaudus kojinį pedalą, mašinėlė važiuos į priekį. Atleidus pedalą, mašinėlė sustos. Pirmyn/atgal jungikliu
pasirinkus važiavimo atgal padė  ir paspaudus kojinį pedalą, mašinėlė važiuos atgal. Atleidus pedalą, mašinėlė sustos.

Daugiafunkcio MP3 grotuvo naudojimas

A. Įkrovimo  atvaizdavimo  ekranėlis:  šiame
ekranėlyje rodoma informacija leis nustaty , ar
bateriją reikia įkrau .
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B. USB  jung s:  prisijunkite  prie  USB  laikmenos,
kad grotumėte MP3 formato garsinius failus.

C. Pasku nė  radijo  sto s  /  mažesnis  garsas:
trumpai  spustelėkite,  kad  pasirinktumėte
pasku nę grotą radijo sto . Ilgai paspauskite,
kad sumažintumėte garsumą.

D. Pauzės / grojimo mygtukas.
E. Kita  radijo  sto s  /  didesnis  garsas:  trumpai

spustelėkite,  kad  pasirinktumėte  kitą  radijo
sto .  Ilgai  paspauskite,  kad  padidintumėte
garsumą.

F. Režimų perjungimo mygtukas: muzikos / radijo
režimai.

G. AUX sujungimas: prisijunkite prie laikmenos su
MP3 formato garsiniais failais.

H. TF kortelių skaitytuvas:  įstatykite TF kortelę į
TF kortelių skaitytuvą. Mašinėlė gros muziką, esančią TF kortelėje. Prieš naudodami TF kortelę, sukurkite keturis duomenų
aplankus.  Aplanko  pavadinimas  turėtų  bū  toks  pats,  kaip  ir  daugiafunkciniame  grotuve.  Tuomet  galėsite  paspaus
a nkamą mygtuką, kad būtų nuskaity  garsiniai failai.

Muzikos perjungimo mygtukas ir garsinio signalo mygtukas
Paspauskite muzikos perjungimo mygtuką, kad grotų kita daina. Paspauskite skambučio mygtuką, kad pasigirstų klaksono signalas.

Mažas/didelis grei s
Pasirinkus mažo greičio padė  ir paspaudus kojinį  pedalą, mašinėlė judės pirmyn pamažu. Atleidus pedalą,  ji  sustos. Pasirinkus
didelio greičio padė  ir paspaudus kojinį pedalą, mašinėlė judės pirmyn greitai. Atleidus pedalą, ji sustos.

Saugiklis

Saugiklis  suveiks, kai ekiama elektros srovė yra didesnė nei  leidžiama maksimali  srovė. Saugiklis  išjungs elektros  ekimą 5-10
sekundžių, tuomet jis turėtų vėl atsinaujin .

Krovimas
Įstatykite kištuką esiai į sieninę rozetę. Nenaudokite ilginamojo laido.

Kai baterija baigia išsikrau , kuo greičiau ją įkraukite. Krovimo lizdas yra po sėdyne. Nenaudokite kraunamos mašinėlės. Kraukite
prietaisą, k dalyvaujant suaugusiesiems.
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Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neveikia variklis.  Galėjo suveik  saugiklis.
 Pa krinkite,  ar  nkamai  prijungta

įjungimo pedalo jung s.
 Ar  nkamai  prijungtas  variklio  elektros

terminalas?
 Ar nkamai prijung  variklio laidai?
 Ištraukite  variklio  jungiklį,  pasirinkite

esioginį  baterijos  prijungimą  ir
pa krinkite, ar prietaisas juda.

 Saugiklis  išjungia  elektros  ekimą  5-20
sekundžių.  Joms  praėjus,  variklis  turėtų  vėl
įsijung .

 Jei reikia, pataisykite kojinį pedalą.
 Jei reikia, privir nkite terminalo laidus.
 Jei reikia, įstatykite tvir nimo kištuką.
 Jei  prietaisas  vis  ek  nejuda,  pakeiskite

variklį  nauju.  Jei  prietaisas  pradeda  judė ,
varomajai  plokštei  reikia  profesionalios
priežiūros.  Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų
aptarnavimo specialistą.

Mašinėlė  juda  k  į  priekį
arba k atgal.

 Pa krinkite  pirmyn/atgal  kryp es
mygtuką, naudodami mul metrą.

 Pa krinkite, ar veikia važiavimo pirmyn/
atgal ciklas.

 Jei reikia, pakeiskite mygtuką.
 Gali  bū ,  kad  varomajai  plokštei  reikia

profesionalios priežiūros. Kreipkitės į įgaliotą
klientų aptarnavimo specialistą.

Mašinėlė juda labai lėtai.  Pa krinkite, ar baterija yra įkrauta.
 Prijunkite  variklį  ir  pavarų  dėžę  prie

baterijos.  Pa krinkite,  ar  tai  padeda
padidin  grei .

 Jei reikia, įkraukite bateriją. 
 Gali  bū ,  kad  varomajai  plokštei  reikia

profesionalios priežiūros. Kreipkitės į įgaliotą
klientų aptarnavimo specialistą.

Baterija neįsikrauna.  Atsilaisvino  arba  atsijungė  baterijos
jung s.

 Naudojamas įkroviklis smarkiai įkaista.

 Iš naujo prijunkite bateriją.
 Jei sugedo įkroviklis, pakeiskite jį nauju.

Neveikia garsinis signalas ir/
ar šviesos.

 Pa krinkite, ar gerai veikia garso/šviesos
mygtukai.

 Pa krinkite, ar nesugedo laidai.

 Jei reikia, pakeiskite mygtukus.
 Iš naujo prijunkite elektrines jung s.

Nors  ratai  sukasi,  mašinėlė
nejuda. 

 Pa krinkite, ar sukasi varomasis ratas.
 Pa krinkite, ar nesugadintos pavaros.

 Įsi kinkite, kad ratas stovi ant žemės.
 Pakeiskite pavarų dėžę.

Mašinėlė  juda  netolygiai  ir
nepastoviai.

 Ar vairuojan s vaikas  yra  sunkesnis  nei
maksimalus leidžiamas svoris?

 Ar važiuojama ant nelygaus kelio?
 Ar laisvai sukasi ratai?

 Laikykitės  instrukcijų  nurodymų.
Instrukcijose  yra  nurodytas  maksimalus
leidžiamas svoris.

 Važiuokite k lygiais keliais.
 Leiskite profesionalui apžiūrė  ratus ir ašis.
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