
VAIKIŠKA ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ
MERCEDES AMG G63

G63AMGB, G63AMGW
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mašinėlės spalva ir dizainas gali skir s.
 Prieš naudodami mašinėlę, a džiai perskaitykite naudotojo vadove pateikiamą informaciją.
 Nenaudokite mašinėlės važiavimui kelyje.
 Naudotojo vadove pateikiama svarbi informacija. Išsaugokite jį, kad galėtumėte vėliau pasinaudo .
 Tobulindamas  produktą  ir  siekdamas  už krin  jo  kokybę,  gamintojas  pasilieka  teisę  be  išanks nio  perspėjimo  keis

produkto struktūrą, išvaizdą, pakuotę ir surinkimo metodą. Įsigytas prietaisas gali skir s nuo pavaizduoto iliustracijose.

1. Informacija apie prietaisą
Dėkojame, kad įsigijote šią vaikišką elektrinę mašinėlę.
Prieš naudodami mašinėlę,  a džiai perskaitykite naudotojo vadovą, kad sužinotumėte,  kaip nkamai ją  surink  ir  naudo . Taip
išvengsite žalos prietaisui ir sužeidimų. A džiai perskaitykite saugumo perspėjimus ir išmokykite vaikus nkamai naudo s mašinėle.
Laikykite instrukcijas lengvai pasiekiamoje vietoje.

MERCEDES-BENZ  logo pas   ir  produkto  dizainas  yra  saugomi  intelek nės  nuosavybės,  priklausančios  DAIMLER,  teisės.
Gamintojas turi teisę naudo  šiuos prekės ženklus. 

Techniniai parametrai
Baterija 6 V, 4,5 Ah*1 arba 12 V, 4,5 Ah*1
Įkroviklis 6V, 500 mA arba 12 V, 700 mA
Naudojančių vaikų amžius 36-72 mėn.
Maksimali apkrova Iki 25 kg
Grei s 2,5 km/h – 4,5 km/h
Matmenys 1100 X 690 X 565 mm
Energijos šal nis Įkraunama baterija
Krovimo trukmė 8-12 valandų
Baterijos tarnavimo laikas Apie 300 įkrovimų
Produkto pas Elektrinė mašinėlė

2.   Sudedamosios dalys, s  udedamųjų dalių diagrama  
Nr. Dalies pavadinimas Paveikslėlis Kiekis (vnt.) Pastabos

1 Kėbulas 1

2 Priekinis s klas 1

3 Nugarėlė 1

4 Sėdynė 1 Saugos diržai.

5 Vairas 1 5 X 37 mm varžtas.

6 Veidrodėlis 2 1x kairysis (L), 1x dešinysis (R).

7 Ratas 4

8 Ratlankis 4 Ant rato.
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9 Išme mo vamzdis 2 1x kairysis (L), 1x dešinysis (R).

10 Vairo velenas 1

11 Plas kinis veržliarak s 2

12 Įkroviklis 1

13 Nuotolinio valdymo pultas 1

14 MP3 laidas 1 Ilgis – 200 mm.

15 Galinis ratas 1

16 Instrukcijos 1

17 Veleno dangtelis 4

4. Prieš surenkant prietaisą

DĖMESIO:
 Mašinėlė turi smulkių dalių ir nėra pritaikyta mažesniems kaip 36 mėnesių vaikams.
 Mašinėlės detalės turi aštrių kampų ir kraštų, todėl ją surink  turėtų k suaugusieji.
 Neleiskite vaikams žais  su pakuotės maišeliais, kad jie neuždustų. Surinkę prietaisą, padėkite įrankius ir atsargines dalis

saugo  taip, kad jų negalėtų pasiek  maži vaikai.
 Prieš  surinkdami  mašinėlę,  įsi kinkite,  kad  jai

netrūksta  sudedamųjų  dalių.  Padėkite
plas kinius  pakuotės  maišelius  ir  plėvelę  į
vaikams  nepasiekiamą  vietą.  Vaikams
draudžiama  žais  su  pakuotės  elementais,  nes
jie gali uždus .

 Prieš  kraudami  mašinėlę,  įsi kinkite,  kad
įkroviklio  laidas,  kištukas  ir  pagrindas  yra
nepažeis .  Jeigu  įkroviklis  yra  pažeistas,
nenaudokite jo, kol jis bus pataisytas.

atsuktuvas žnyplės plas kiniai veržliarakčiai

Baterijos saugumo perspėjimai:
 Nenaudokite vienkar nių baterijų.
 Įkraunamą bateriją turėtų krau  k suaugusieji. 
 Prieš kraudami bateriją, išimkite ją.
 Nenaudokite senų ir naujų baterijų vienu metu.
 Atsižvelkite į baterijų poliškumą.
 Išimkite išsikrovusias baterijas iš mašinėlės.
 Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas.
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5. Priekinės ašies ir šoninio išme mo vamzdžio prijungimas

Atsižvelgdami  į  paveikslėlyje  pavaizduotą priekinės  ašies  kryp ,  prijunkite  ją  prie  laikiklio  ir  pritvir nkite  prie  laikiklio  apačios,
naudodami 1 tarpinę. Pritvir nkite veržle ant priekinio rato veleno.

Sumontuokite šoninį išme mo vamzdį. Prijunkite šoninį išme mo vamzdį prie automobilio korpuso ir pritvir nkite 2 varžtais (4 X 12
mm) vienoje pusėje. Varžtai yra iki pusės prisuk  prie kėbulo. Pirmiausia juos išimkite ir tada sumontuokite išme mo vamzdį.

6. Priekinių ir varomųjų ratų prijungimas

Prijunkite galinius ratus. Variklis yra iš anksto prijungtas prie mašinėlės korpuso. Prijunkite ratą, naudodami papildomą tarpinę ir
pritvir ndami M8 veržle. Galiausiai uždėkite rato tvir nimo dangtelį. Kairysis ir dešinysis ratas prijungiami tokiu pačiu būdu.

Prijunkite priekinius ratus. Ratai tvir nami prie priekinės ašies, naudojant M8 veržlę. Galiausiai uždėkite rato tvir nimo dangtelį.
Kairysis ir dešinysis ratas prijungiami tokiu pačiu būdu.
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7. Sėdynės ir nugarėlės prijungimas

Prijunkite sėdynės nugarėlę prie mašinėlės korpuso, smarkiai paspausdami nugarėlę žemyn taip, kad ji užsifiksuotų.

Pritvir nkite  sėdynę.  Įstatykite  strypelį  sėdynės  nugarėlėje  į  mašinėlės  korpusą  ir  pritvir nkite  dviem  4  X  12  mm  varžtais.
Atkreipkite dėmesį: įstatykite kištuką į baterijos lizdą, prieš prijungdami nugarėlę. Žr. 10 skil .

8. Vairo ir galinio rato montavimas

Pridėkite atsarginį ratą prie korpuso ir pritvir nkite dviem Ø 4X12 mm juodais varžtais.

Prijunkite vairą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Prieš montuodami vairą, prijunkite tvir nimo laikiklį, tada paspausdami prijunkite
vairą. Pritvir nkite vairą, naudodami Ø 5 X 40 varžtą ir M5 veržlę. Prieš prijungdami vairą, įsi kinkite, kad tvir nate jį, atsižvelgdami
į vairo puses (kairė/dešinė).
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9. Priekinio s klo ir veidrodėlių montavimas

Norėdami prijung  priekinį s klą, išlygiuokite skylutę mašinėlės korpuse ir priekinio s klo kištuką. Smarkiai spustelėkite. Įsi kinkite,
kad s klas yra visiškai prisitvir nęs prie korpuso.

Norėdami prijung  veidrodėlius, įstatykite veidrodėlį į tam skirtą angą korpuse. Dėmesio: vienas veidrodėlis yra skirtas kairei pusei,
kitas – dešinei. 

10. Elektros ekimas

Elektros ekimo sujungimas

Prijunkite elektros ekimo kištukus, prieš montuodami sėdynę. Junkite kištukus k į tam skirtus lizdus.

 Saugaus baterijos naudojimo perspėjimai
 Nenaudokite vienkar nių baterijų.
 Įkraunamą bateriją turėtų krau  k suaugusieji. 
 Prieš kraudami bateriją, išimkite ją.
 Nenaudokite senų ir naujų baterijų vienu metu.
 Atsižvelkite į baterijų poliškumą.
 Išimkite išsikrovusias baterijas iš mašinėlės.
 Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas.
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11. Prieš pradedant naudo
DĖMESIO! Norėdami išveng  nelaimingų atsi kimų, laikykitės instrukcijų nurodymų.
 Kai  vaikai  naudojasi  mašinėle,  juos  turėtų  prižiūrė  tėvai  ar  ki  atsakingi  suaugusieji.  Vaikai  visuomet  turėtų  bū

matomumo zonoje.
 Nevažiuokite mašinėle nesaugioje vietoje, pvz. kelyje, greta automobilių, laiptų ir pan.
 Važiuodami mašinėle, privalote avė  batus.
 Vairuodami sėdėkite sėdynėje ir nejudėkite.
 Leidžiamas amžius – 36-72 mėnesiai; maksimalus svoris – 25 kg.

Saugumo perspėjimai
Supažinkite vaikus, žaidžiančius su mašinėle, su žemiau pateiktomis saugumo taisyklėmis, ir įsi kinkite, kad jie gerai jas suprato.

 Įsi kinkite, kad vaikai naudoja mašinėlę saugioje aplinkoje, pvz. namuose, sode ar žaidimų aikštelėje.
 Mašinėlė yra skirta k važiavimui ant kietų ir lygių paviršių. Siekiant už krin  saugumą, draudžiama ją naudo  tokiose

vietose kaip:
o Duobė  ar nelygūs paviršiai, veja, šlaitai;
o Kelyje, taip pat kitose vietose, kur yra automobilių ir pėsčiųjų;
o Galima atsitrenk  į kliū , sukelsiančią sužeidimą.
o Kitose nesaugiose vietose.

 Neleiskite vaikams važinė  mašinėle tamsoje, kad jie neatsitrenktų į prastai matomas kliū s ir nesusižeistų.
 Važiuokite mašinėle k dieną ir gerai apšviestose zonose.
 Nenaudokite mašinėlės atvirame ore, kai lyja ar sninga.
 Įsi kinkite, kad mašinėlę naudojantys vaikai yra nkamo amžiaus ir nesveria daugiau nei leidžiama.
 Prieš važiuodami mašinėle, įsi kinkite, kad ji yra saugi naudo , kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų.
 Neleiskite vaikams priei  labai ar  judančios mašinėlės. Neleiskite vaikams lies  ratų.
 Mašinėlė turi saugos diržą. Liepkite vaikams segė  saugos diržą, kad už krintumėte jų saugumą.

12. Funkciniai mygtukai

1. Įjungimo mygtukas: įjunkite arba išjunkite elektros ekimą.
2. Pirmyn/atgal mygtukas: kontroliuokite mašinėlės judėjimo kryp  (pirmyn arba atgal).
3. MP3 grotuvas: žr. 13 skil .
4. Kojinis pedalas: paspaudus pedalą, mašinėlė pradeda judė . Atleidus pedalą, mašinėlė pamažu sustos.
5. Krovimo lizdas.

DĖMESIO! Visuomet sustabdykite mašinėlę,  prieš keisdami  važiavimo grei  ar kryp , kad neapgadintumėte pavarų dėžės ir
variklio.

13. MP3 grotuvo naudojimas

1. USB lizdas: įstatykite USB jung , prijunkite muzikos šal nį ir leiskite muzikinius failus.
2. TF kortelės lizdas: įstatykite TF kortelę ir leiskite muzikinius failus.
3. MP3 sąsaja: prijunkite prie kitų įrenginių ir leiskite muzikinius failus.

6



4. Garsumas / anglų kalbos pamokos: ilgai paspaudus mygtuką, sumažinsite garsumą. Trumpai paspaudus mygtuką, įsijungs
anglų kalbos pamokos.

5. Pauzė: paspaudus šį mygtuką, bus sustabdomas dainos grojimas.
6. Garsumas / muzikos mygtukas:  ilgai  paspaudus mygtuką,  padidinsite garsumą. Trumpai  paspaudus mygtuką, paleisite

muzikinį failą.
7. Pasakojimų mygtukas: paspaudus šį mygtuką, galėsite paleis  įrašytą istoriją.
8. Įkrovimo ekranėlis: matysite, ar baterija yra įkrauta. Kraukite mašinėlę, baterijos įtampai esant žemiau 6.2V arba 12.5V

priklausomai nuo modelio. 
Vairo mygtukai

A. Perspėjamasis signalas: paspaudus mygtuką, pasigirs perspėjamasis signalas.
B. Muzikos mygtukas: paspaudus mygtuką, gros muzika. Dar kartą paspaudus mygtuką, muzika išsijungs.

14. Nuotolinis valdymas
2.4 G nuotolinio valdymo pultas (papildoma funkcija):

A. Pirmyn
B. Grei s
C. Atgal
D. Stabdžių mygtukas
E. Kairėn
F. Dešinėn
G. Greičio indikatorius

Atsukite varžtą nugarėlėje ir įstatykite dvi AAA (1.5 V) baterijas.
1. Atverkite baterijų skyrelio dangtelį nuotolinio valdymo pultelio nugarėlėje ir įstatykite dvi AAA (1.5 V) baterijas. Baterijos

kartu su mašinėle neparduodamos.
2. Išjunkite elektros ekimą.
3. Vienu metu paspauskite  „pirmyn“ ir  „atgal“  mygtukus.  Pradėjus  žybsė  greičio  valdymo mygtukui,  mašinėlė  įsijungs.

Nustojus žybsė  raudonai greičio lemputei, konfigūravimas bus baigtas. Greičio mygtukas skirtas greičio valdymui. Viena
degan  lemputė reiškia mažą grei , dvi raudonos lemputės – vidu nį grei , trys raudonos lemputės – didžiausią grei .

A. Paspauskite „pirmyn“ mygtuką, ir mašinėlė važiuos į priekį.
B. Paspauskite „atgal“ mygtuką, ir mašinėlė važiuos atgal.
C. Paspauskite greičio valdymo mygtuką, kad pakeistumėte mašinėlės grei .
D. Paspauskite „kairėn“ mygtuką, kad mašinėlė važiuotų į kairę.
E. Paspauskite „dešinėn“ mygtuką, kad mašinėlė važiuotų į dešinę.
F. Paspauskite stabdžių mygtuką, kad mašinėlė sustotų. Pradės žybsė  raudona indikatoriaus lemputė.

Priklausomai nuo gamintojo nustatymų, nuotoliniam valdymui gali bū  skiriamas prioritetas. Jeigu naudojamas nuotolinio valdymo
pultas, neveiks kojinis pedalas. Jeigu nutraukiamas nuotolinio valdymo pulto naudojimas, įsijungs kojinis pedalas.
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15. Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
27 Hz nuotolinio valdymo pultas (papildoma funkcija):

1. Paspauskite A mygtuką, kad mašinėlė važiuotų į priekį.
2. Paspauskite B mygtuką, kad mašinėlė važiuotų atgal.
3. Paspauskite C mygtuką, kad mašinėlė važiuotų į kairę.
4. Paspauskite D mygtuką, kad mašinėlė važiuotų į dešinę.
5. E  mygtukas  –  įkrovimo indikatorius.  Tinkamai  įstačius  2 baterijas,  pradės  deg  raudona lemputė.  Baterijos  kartu  su

prietaisu neparduodamos. Žr. baterijų saugumo informaciją 4 skiltyje.

DĖMESIO! Nuotolinį valdymo pultą turėtų naudo  k suaugusieji. Vaikai neturėtų jo naudo  ir su juo žais .
Laidų diagrama

16. Prieš pradedant krau
DĖMESIO!

 Prietaisas turi krovimo apsaugos funkciją. Mašinėlę kraunant, kitos jos funkcijos neveiks.
 Mašinėlę krau  turėtų k suaugusieji. Neleiskite vaikams lies  įkroviklio ir baterijų.

DĖMESIO!
Norėdami išveng  gaisro ir elektros šoko:

 Naudokite  k  gamintojo  rekomenduojamus  įkroviklius  ir  baterijas.  Kitų  prekės  ženklių  įkroviklių  ir  baterijų
naudojimas yra draudžiamas, priešingu atveju rizikuojate sukel  gaisrą ar sprogimą.

 Nenaudokite įkroviklio ir baterijų ki ems prietaisams krau , nes jie gali perkais .
 Nekeiskite  prietaiso  laidų  sujungimo  be  gamintojo  atstovo  su kimo,  nes  galite  sukel  gaisrą  ar  sprogimą  arba

nepataisomai sugadin  prietaisą.
 Nemėginkite sujung  neigiamo ir teigiamo baterijos polių, nes galite sukel  gaisrą ir sprogimą.
 Neleiskite baterijai sušlap  ir lies s prie vandens.
 Draudžiama rūky  greta mašinėlės. Atvira liepsna gali tap  nelaimingo atsi kimo ar sprogimo priežas mi.
 Kraukite mašinėlę gerai vėdinamoje ir sausoje vietoje.
 Kai kraunate bateriją, nejunkite mašinėlės.
 Neapverskite baterijos aukštyn kojomis.
 Prieš kraudami mašinėlę, pa krinkite įkroviklį, bateriją ir kištuką. Jeigu pastebite gedimą, nenaudokite šių detalių, kol

jų nepataisysite.
 Visiškai normalu, kad kraunama baterija įkaista. Tačiau jeigu baterija įkaista per daug, pa krinkite, ar yra ekiama

nkamos įtampos srovė ir ar neįvyko trumpasis jungimas.
 Baterijos turėtų bū  laikomos k joms skirtame laikiklyje, kad, mašinėlei apsivertus, neiškristų ir nesužeistų vaikų.
 Jeigu mašinėlė yra ilgai nenaudojama, visiškai ją įkraukite ir iškraukite kartą per mėnesį, kad pailgintumėte baterijos

tarnavimo laiką.
 Įkroviklis ir baterija – ne žaislai. Vaikams draudžiama juos lies  ir su jais žais .
 Prieš pirmą kartą naudojant mašinėlę, rekomenduojame ją įkrau  4-6 valandas, bet ne ilgiau kaip 10 valandų.
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 Jeigu pastebimai sumažėja mašinėlės grei s, tai reiškia, kad reikia ją įkrau .
 Kraukite bateriją 8-12 valandų, bet ne ilgiau kaip 20 valandų.

17. Baterijos įkrovimas
Jeigu prietaisas neveikia ir ekranėlyje matote a nkamas vertes, gali bū , kad reikia įkrau  bateriją.

Baterijos parametrai Įtampa Baterijos statusas
6V4.5AhX1
6V7AhX1

≥6.6 Baterija yra visiškai įkrauta.
6.5--6.3 Galima naudo  mašinėlę.
≤6.2 Nenaudokite  mašinėlės  –  reikia  įkrau

bateriją.
6V4.5AhX2               6V7Ah*2
12V4.5AhX1             12V7AhX1

≥13.2 Baterija yra visiškai įkrauta.
13.1--12.6 Galima naudo  mašinėlę.
≤12.5 Nenaudokite  mašinėlės  –  reikia  įkrau

bateriją.

DĖMESIO!
Mašinėlė turi krovimo apsaugos funkciją. Kraunant bateriją, neveiks jokios kitos mašinėlės funkcijos.

1. Suraskite krovimo lizdą po sėdyne.
2. Įstatykite įkroviklio kištuką į lizdą.
3. Įstatykite įkroviklį į sieninę rozetę. Baterijos pradės krau s.

18. Krovimas
Mašinėlė turi automa nį saugiklį. Perkrovus ar ne nkamai naudojant produktą, saugiklis automa škai išjungs elektros ekimą 15-
20 ir tada persijungs. Saugiklis yra įmontuotas po sėdyne.
Norėdami išveng  saugiklio įsijungimo:

 Neperkraukite mašinėlės. Maksimalus leidžiamas svoris  - 25 kg.
 Nenaudokite mašinėlės ki ems daiktams trauk .
 Neleiskite vandeniui patek  į elektrines detales (laidus, baterijas ir pan.).
 Nekeiskite prietaiso laidų sistemos ir gaminio struktūros be gamintojo atstovo su kimo.

Priežiūra
 Tėvai yra atsakingi už pagrindinių mašinėlės dalių pa krinimą, prieš ją naudojant. Reguliariai  krinkite tokias prietaiso

detales  kaip  baterija,  įkroviklis,  laidas,  kištukas  ir  varžtai,  kad  įsi kintumėte,  jog  jos  nėra  nusidėvėjusios  ar
atsipalaidavusios. Jeigu pastebite gedimą, nenaudokite mašinėlės, kol gedimas nebus pašalintas.

 Reguliariai patepkite geležines prietaiso dalis specialiu aliejumi, kad jos nepradėtų rūdy .
 Laikykite mašinėlę toliau nuo šilumos ir šviesos šal nių.  Nelaikykite mašinėlės apverstos aukštyn kojomis. Drėgnu oru

mašinėlė turėtų bū  laikoma uždarose patalpose arba uždengta brezentu.
 Laikykite mašinėlę toliau nuo šilumos šal nių, tokių kaip orkaitės ir šildytuvai, nes gali pradė  lydy s plas kinės detalės.

Kraukite mašinėlę toliau nuo degių medžiagų, kad nekiltų gaisras.
 Įkraukite bateriją, kaskart baigę naudo  mašinėlę. Bateriją turėtų krau  k suaugusieji. Įkraukite bateriją bent kartą per

mėnesį, kai nenaudojate mašinėlės.
 Valykite  mašinėlę  minkštu  ir  sausu  skudurėliu.  Norėdami  grąžin  blizgesį  plas kinėms  detalėms,  naudokite  baldų

priežiūros priemonę be vaško. Nenaudokite mašinų vaško, muilo ir ėsdinančių valiklių. Nenaudokite mašinėlės lyjant lietui
ar sningant. Vanduo gali apgadin  variklį, elektros sistemą ir bateriją.

 Kai nenaudojate mašinėlės, išjunkite visus elektros šal nius ir įjungimo mygtukus.
 Nenaudokite mašinėlei nepritaikytų saugiklių.
 Nekeiskite prietaiso laidų sistemos be gamintojo leidimo. Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai.
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19.   Trikdžių šalinimas  
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neveikia variklis.  Suveikė saugiklis po sėdyne.
 Neliečiamas kojinis pedalas.
 Prastas variklio laidų kontaktas.
 Prastas kontaktas su varikliu.
 Prasta variklio jung s su baterija.

 Saugiklis  nutrauks  elektros  ekimą
15-20  sekundžių,  ir  prietaisas  iš
naujo įsijungs.

 Sutvarkykite kojinį pedalą.
 Už krinkite  nkamą  variklio  laidų

kontaktą.
 Įstatykite tvir nimo jung .
 Savarankiškai  netvarkykite  variklio

– jam reikia profesionalų priežiūros.
Kreipkitės į įgaliotą specialistą.

Mašinėlė  nejuda  pirmyn  ir
atgal.

 Prastas  pirmyn/atgal  mygtukų
kontaktas.

 Prastas  laidų  kontaktas  su variklio
sistema.

 Jei reikia, pakeiskite mygtukus.
 Jeigu  sugedo  variklio  sistema,

kreipkitės  į  įgaliotą  klientų
aptarnavimo specialistą.

Mašinėlė juda labai lėtai.  Baterija baigia išsikrau .
 Prasta  variklio  ir  pavarų  dėžės

jung s su baterija.

 Įkraukite bateriją.
 Sugedo variklio sistema. Kreipkitės į

įgaliotą  klientų  aptarnavimo
specialistą.

Mašinėlė  juda,  tačiau
nesigirdi  garsinių  signalų  ir
nešviečia lemputės.

 Sugedo  mygtukai,  reguliuojan s
garsinius signalus ir lemputes.

 Prasta jung s su elektros šal niu.

 Pakeiskite sugedusius mygtukus.
 Įstatykite  laidus  taip,  kad  vyktų

nepertraukiamas elektros ekimas.
Ratai  juda, tačiau mašinėlė
nevažiuoja.

 Nesisuka varomasis ratas.
 Pažeista pavarų dėžė.

 Įsi kinkite,  kad  ratas  stovi  ant
žemės.

 Pakeiskite pavarų dėžę nauja.
Jei nepavyksta pašalin  iškilusios problemos arba ji nėra aprašyta instrukcijose, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Iliustracijos yra k patariamojo pobūdžio ir gali skir s nuo įsigytos prekės.
 Siekdamas pagerin  produkto kokybę, gamintojas pasilieka teisę keis  jo struktūrą ir išvaizdą be išanks nio perspėjimo.
 Išsaugokite produkto pakuotę.

Šis gaminys a nka ISO 9001: 2015 kokybės standartą.
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