
VAIKIŠKA ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ
MERCEDES BENZ GLA45

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 USB, MP3, TF kortelių palaikymas.
 Dvi atsidarančios durelės.
 Maksimalus naudotojo svoris – 30 kg.
 Odiniai sėdynių uždangalai (papildomai).
 Guminiai ratai (papildomai).
 Supimas pirmyn-atgal (papildomai).

Perspėjimai
 Mašinėlę surink  turėtų suaugusieji.
 Prieš  naudodami  prietaisą,  perskaitykite  visą

naudotojo vadovą. Įsi kinkite, kad gerai jį supratote.
 Prieš  pirmą  kartą  naudodami  prietaisą,  įkraukite

baterijas bent 4-6 val.
 Išsaugokite  šias  naudojimo  instrukcijas,  kad

galėtumėte vėliau pasikonsultuo .
 Būkite atsargūs, naudodami žaislą, nes mašinėlę naudojančiam vaikui reikalingi įgūdžiai, padėsiantys išveng  susidūrimų ir

nesužeis  savęs ir aplinkinių.
 DĖMESIO: nenaudokite ten, kur yra eismo priemonių.

Techniniai parametrai
Dėkojame, kad įsigijote šią mašinėlę. Tikimės, kad Jūsų vaikai galės ja džiaug s ilgus metus. Atsižvelkite į
žemiau aprašytus prietaiso techninius parametrus.
Naudotojo amžius 3-8 m.
Maksimalus apkrovos svoris 30 kg
Grei s 3 km/h
Įkroviklis 6 V, 500 MA

12 V, 700 MA
Įkrovimas Pakarto nai įkraunamas
Baterija 6 V, 4,5 Ah, 12 V, 4,5 Ah
Pakuotės matmenys 100 x 49 x 30 cm
Krovimo trukmė 8-12 val.

Sudedamosios dalys
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Surinkimas

1. Mašinėlės korpusas
2. Varikliai
3. Ašies įvorė
4. Ratai
5. Tarpiklis
6. Veržlė
7. Ratų gaubtas
8. Veidrodėlis
9. Sėdynė
10. Priekinis s klas
11. M10 veržlė, M5*35 apvali veržlė
12. Vairas

DĖMESIO: a džiai stebėkite vaikus, kai jie naudoja prietaisą, nes
jiems reikia įgūdžių, kad nenukristų, nesusidurtų su aplinkiniais
daiktais ir nesužeistų savęs bei kitų.

 Mašinėlę surink  turėtų suaugusieji. Tam prireiks apie
10 minučių.

 Reikalingi  įrankiai:  atsuktuvas  (kartu

neparduodamas);  2  (žr.
atsarginių detalių maišelyje).

 Neleiskite  vaikams  lies  ir  žais  su  mažomis
detalėmis, nes jie gali jomis užspring .

 Prieš  surinkdami  mašinėlę,  pa krinkite,  ar  jai  netrūksta  detalių.  Neleiskite  vaikams  žais  su  plas kiniais  pakuotės
maišeliais, kad jie neuždustų. 

Varomojo rato prijungimas

 Apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, kaip parodyta paveikslėlyje.
 Prijunkite tarpiklį ir ašies įvorę prie rato.
 Pastumdami pritvir nkite ratą prie galinės ašies ir įsi kinkite, kad ratas yra gerai prisijungęs prie variklio.
 Prijunkite ašies įvorę ir tarpiklį kitoje rato pusėje.
 Pritvir nkite ratą, naudodami M10 veržlę.
 Prijunkite rato gaubtą.
 Tokiu pačiu būdu prijunkite ir kitą ratą.
 6 V, 4,5 Ah baterija (vienas variklis); 12 V, 4,5 Ah baterija (du varikliai).
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Priekinio rato prijungimas

 Apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, kaip parodyta paveikslėlyje.
 Prijunkite tarpiklį ir ašies įvorę prie rato.
 Pastumdami pritvir nkite ratą prie priekinės ašies.
 Prijunkite ašies įvorę ir tarpiklį kitoje rato pusėje, prisukite veržle.
 Prijunkite rato gaubtą.
 Tokiu pačiu būdu prijunkite ir kitą ratą.

Vairo montavimas

 Prijunkite vairo galą prie panelės lizdo. Jeigu laidas yra per ilgas, patraukite jį atgal.
 Įsi kinkite, kad dvi vairo skylutės yra prisijungusios prie skylučių panelėje. Pritvir nkite M5 ir M5*35 veržles.

Veidrodėlių prijungimas

 Išlygiuokite veidrodėlių tvir nimo griovelius ir griovelius mašinos korpuse. Paspausdami įstatykite veidrodėlius.

Priekinio s klo tvir nimas

 Paspausdami įstatykite priekinį s klą į tvir nimo griovelį. 
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Sėdynės montavimas

 Įdėkite sėdynę į mašinos korpusą taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Priveržkite sėdynę, naudodami Ø4*20 sraigtą.

Laidų sujungimas

 
 Nuimkite juodą plas kinį gaubtą. Raudona baterijos dalis turėtų bū  jungiama prie raudono jungiklio mašinos korpuse. 
 Atkreipkite dėmesį: atsižvelkite į teigiamą ir neigiamą baterijos poliškumą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.

Naudojimas
 Supažindinkite vaikus ir su jais žaidžiančius draugus su mašinėlės naudojimo saugumo taisyklėmis. Įsi kinkite, kad jie jas

suprato.
 Mašinėlė turėtų bū  naudojama, prižiūrint suaugusiesiems.
 Mašinėle važiuojan s vaikas turėtų mūvė  šalmą, avė  batus ir sėdė  ant sėdynės.
 Mašinėlė turėtų bū  naudojama saugioje vietoje, pvz. namuose, kieme ar žaidimų aikštelėje.
 Įsi kinkite, kad mašinėlė yra nkama vaiko svoriui ir amžiui.
 Nelieskite ratų ir per daug nepriartėkite prie veikiančios mašinėlės.
 Pa krinkite mašinėlės laidus ir jungiamąsias detales. Nekeiskite originalaus gamintojo dizaino. 

1. USB, MP3, TF kortelės jung s.
2. Lempučių įjungimas ir išjungimas.
3. Įjungimo ir išjungimo mygtukas.
4. Pirmyn/atgal jung s. Naudokite kartu su akseleratoriumi, kad mašinėlė judėtų pirmyn/atgal.
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Mašinėlei išsikrovus, galite nugaben  ją į krovimo vietą, naudodami mažus ratukus ir tempimo rankenėlę. 

Kai  vaikas  nori  išlip  iš  mašinėlės,  paspauskite  durelių  a darymo  mygtuką,  kaip  parodyta  paveikslėlyje.  Kai  vaikas  važiuoja,
uždarykite dureles, naudodami pavaizduotus mygtukus. 

Valdiklio naudojimas

DĖMESIO:
 Nekraukite pakarto nai nekraunamų baterijų.
 Nemaišykite skir ngų rūšių baterijų, naujų ir panaudotų baterijų.
 Įstatykite baterijas, atsižvelgdami į jų poliškumą.
 Išimkite panaudotas baterijas iš mašinėlės.
 Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas baterijų galuose.
 Kraukite įkraunamas baterijas, k prižiūrint suaugusiesiems. 

 Atverkite baterijų dangtelį valdymo pultelio nugarėlėje ir įdėkite dvi 1,5 V AAA baterijas. Baterijos kartu neparduodamos.
 Išjunkite mašinėlę.
 Paspauskite „Code“ mygtuką ir palaikykite apie  10 s.  Įjunkite mašinėlę  ir  įsi kinkite,  kad valdiklis  yra prisijungęs prie

mašinėlės. Tai padary  reikės k pirmą kartą naudojant valdiklį.
 Pasirinkite „Remote“ padė  „Remote control / foot switch“ mygtuku.
 Paspaudus FORWARD mygtuką, mašinėlė važiuos į priekį. Nespaudžiant valdymo pulto mygtuko, mašinėlė sustos.
 Paspaudus kairės kryp es mygtuką, mašinėlė suksis į kairę. Paspaudus dešinės kryp es mygtuką, mašinėlė suksis į dešinę.
 Paspaudus „Speed up“ mygtuką, padidės važiavimo grei s.
 Neliečiant valdiklio apie 2 minutes, jis išsijungs automa škai.
 Atkreipkite dėmesį: kartu su mašinėle parduodamas valdymo pultas savo išvaizda gali skir s nuo valdiklio, pavaizduoto

paveikslėlyje.
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Baterijų įkrovimas

DĖMESIO:
 Reguliariai krinkite prietaiso įkroviklį. Įsi kinkite, kad nėra pažeistas jo laidas, kištukas ir kitos dalys. Jeigu įkroviklis yra

pažeistas, nenaudokite jo, kol jis nebus pataisytas.
Atkreipkite dėmesį:

 Mašinėlė turi krovimo režimą. Prietaisą kraunant, neveiks kitos jo funkcijos.
 Prieš kraudami mašinėlę, ją išjunkite.
 Prieš pirmą kartą naudodami mašinėlę, įkraukite ją 4-6 val. (bet ne ilgiau kaip 20 val.).
 Jeigu mašinėlė pastebimai sulėtėja, tai gali reikš , kad baterija baigia išsikrau . Reguliariai įkraukite mašinėlę.
 Kaskart baigę naudo  mašinėlę, įkraukite ją 8-12 val. (bet ne ilgiau kaip 20 val.).
 Prijunkite įkroviklį prie įkrovimo lizdo.
 Įstatykite kroviklio kištuką į rozetę.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neveikia variklis. 1. Galėjo  įvyk  saugiklio  perkrova.  Saugiklis
yra dėžėje po sėdyne.

Pakeiskite  saugiklį  nauju.  Saugiklio  dėžutėje
yra atsarginis saugiklis.

2. Ar yra nkamai prijungtas kojinis pedalas? Jei reikia, pataisykite kojinį pedalą.

3.  Ar  laidai  yra  nkamai  privir n  prie
variklio?

Jei  reikia,  už krinkite  nkamą  laidų
privirinimą.

4.  Išimkite  variklio  tvir nimo  kištuką  ir
prijunkite esiai prie baterijos.

Jei  prietaisas  vis  ek  neveikia,  pakeiskite
variklį.
Jeigu  mašinėlė  pradeda  veik ,  grandinės
plokštei  reikia  profesionalaus  taisymo.
Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo
centrą.

Mašinėlė  nejuda pirmyn ar
atgal.

1. Pa krinkite,  ar  nkamai  veikia
pirmyn/atgal mygtukas.

Jei reikia, pakeiskite mygtuką.

2.  Ar  pirmyn/atgal  mygtukas  yra  gerai
prijungtas prie grandinės plokštės?

Jei  reikia,  gerai  prijunkite laidus.  Jei  plokštė
yra  sulūžusi,  kreipkitės  į  įgaliotą  klientų
aptarnavimo centrą.

Mašinėlė juda labai lėtai. 1. Ar  akumuliatoriaus  srovės  įtampa  yra
didesnė kaip 10 V?

Jei ne, įkraukite prietaisą.

2. Ar prietaisas juda greičiau, kai variklis yra
esiogiai sujungtas su akumuliatoriumi?

Jei taip, sulūžo grandinės plokštė. Kreipkitės į
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Nepavyksta  įkrau
mašinėlės.

1.  Ar  akumuliatoriaus  jungtys  yra
atsipalaidavusios?

Jei taip, gerai jas prijunkite.

2. Ar, kraunant prietaisą, įkaista įkroviklis? Įkroviklis gali bū  sugedęs. Įsigykite naują.

Neveikia šviesos ir garsiniai
signalai.

1.  Ar  nkamai  veikia  šviesų  ir  garso
mygtukas?

Jei reikia, pakeiskite mygtuką nauju.

2.  Pa krinkite,  ar  akumuliatoriaus  laidai  ir
jungtys yra geros būklės.

Įsi kinkite, kad laidai ir jungiamosios detalės
yra gerai pritvir ntos.

Neveikia ratai. 1. Ar nkamai juda varomieji ratai? Jei taip, įsi kinkite, kad ratai liečia žemę.
2.  Pa krinkite  pavarų  dėžę,  kad
įsi kintumėte, jog pavaros nėra apgadintos.

Jei reikia, pakeiskite pavarų dėžę nauja.

Judan  mašinėlė  dažnai
sustoja.

1.  Ar mašinėlės apkrova yra didesnė kaip  30
kg?

Jei  taip,  visiškai  normalu,  kad  mašinėlė
važiuoja netolygiai.

2. Ar važiuojama ant nelygaus paviršiaus? Važiuokite ant lygaus paviršiaus.
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3. Ar laisvai sukasi mašinėlės ratai? Jei  ne,  tai  gali  reikš ,  kad  atsirado  ratų  ar
ašies gedimas.

Jei nepavyksta pašalin  problemos, vadovaujan s lentelės nurodymais, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Priežiūra
 Kaskart  prieš  naudojant  mašinėlę,  suaugusieji  turėtų  įsi kin ,  kad  pagrindinės  mašinėlės  dalys  yra  geros  būklės.

Pa krinkite, ar neapgadintas kroviklis ir jo kištukas, ar neatsilaisvino tvir nimo varžtai. Jei reikia, pataisykite mašinėlės
detales, prieš tęsdami naudojimą.

 Retkarčiais  tepkite geležines mašinėlės dalis  tepalu,  kad jos nerūdytų. Laikykite mašinėlę toliau nuo esioginių saulės
spindulių ir atviros ugnies. Sustabdykite mašinėlę taip, kad ji stovėtų esiai ir tolygiai, nebūtų pasvirusi į šoną ar į priekį.
Jeigu lauke lyja, laikykite mašinėlę viduje arba gerai uždenkite.

 Laikykite mašinėlę toliau nuo įkaistančių daiktų, tokių kaip šildytuvas ar viryklė, nes plas kinės dalys gali pradė  lydy s.
 Kai kraunate mašinėlę, laikykite ją toliau nuo užsideg  galinčių daiktų.
 Reguliariai  kraukite  mašinėlę.  Prietaisą  krau  turėtų  k  suaugusieji.  Jeigu ke nate  ilgai  nenaudo  mašinėlės,  visiškai

įkraukite baterijas. Rekomenduojame krau  mašinėlę bent kartą per mėnesį, kad pailgintumėte baterijos tarnavimą.
 Valykite  mašinėlės  paviršių  minkštu skudurėliu.  Nenaudokite  muilo  ir  rpiklių.  Nenaudokite  mašinėlės,  lyjant  lietui  ir

sningant, nes vanduo gali apgadin  variklį, elektros grandinę ir bateriją.
 Baigę naudo  prietaisą, išjunkite jį ir nustatykite visų svirčių OFF padė .
 Naudokite k prietaisui pritaikytus saugiklius. Nekeiskite prietaiso struktūros ir detalių. Prietaisą taisy  turėtų k įgalio

klientų aptarnavimo centro specialistai.

Elektros laidų schema

Ribota gamintojo ir pardavėjo atsakomybė
 Gamintojas  ir  pardavėjas  neatsako  už  gedimus,  atsiradusius  naudotojui  modifikuojant  prietaiso  elektros  grandinę,

struktūrą ir funkciją.
 Instrukcijose pateikiamos diagramos informuoja apie prietaiso struktūrą ir naudojimo būdus. Tarp instrukcijų paveikslėlių

ir prietaiso gali bū  skirtumų.
 Gamintojas, siekdamas pagerin  prietaiso kokybę, pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo pakeis  prietaiso struktūrą ar

išvaizdą.
 Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


