
VAIKIŠKA ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ MERCEDES BENZ

XMX602 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 Mašinėlės spalva ir dizainas gali skir s.
 Tinka 3+ metų vaikams.
 Maksimalus naudotojo svoris – 30 kg.
 Prietaisą surink  turėtų suaugusieji.

Prieš naudodami mašinėlę, perskaitykite ir gerai supraskite naudotojo vadove pateikiamą informaciją.
Išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo , nes jame yra svarbios informacijos.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite bateriją bent 8-12 val.

Informacija apie prietaisą
Dėkojame, kad įsigijote šią vaikišką elektrinę mašinėlę.

MERCEDES-BENZ,  logo pai  ,  ir  produkto  dizainas  yra  saugomi  intelek nės  nuosavybės,  priklausančios  DAIMLER AG,
teisės. Jie yra naudojami pagal PINGHU CITY Children‘s Products Ltd. suteiktą licenciją. 

Techniniai parametrai
Naudojančių vaikų amžius 3+ metai
Baterija 6 V, 7 Ah x1 arba 12 V, 7 Ah x1
Krovimo trukmė 8-12 valandų
Įkroviklis Įeinan  srovė: priklauso nuo naudojimo vietoje tekančios srovės

Išeinan  srovė: 1WD: 6 V, 700 mA (pastovioji)
2WD: 12 V, 700 mA (pastovioji)

Maksimalus vežamas svoris Iki 30 kg
Matmenys 120 x 71,6 x 49,5 cm
Grei s 3-5 km/h

Baterijų informacija
 Nekraukite vienkar nių baterijų.
 Jei naudojate išimamas pakarto nai įkraunamas baterijas, kraukite jas, prižiūrint suaugusiesiems.
 Prieš kraudami daugkar nes baterijas, išimkite jas iš mašinėlės.
 Kartu nenaudokite naujų ir senų baterijų.  Nemaišykite šarminių,  standar nių anglies-cinko ir kraunamų nikelio-kadmio

baterijų.
 Įdėkite baterijas, kaip parodyta baterijų skyrelyje, atsižvelgdami į teigiamo ir neigiamo polių padė .
 Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, išimkite baterijas. Visuomet išimkite a tarnavusias baterijas iš mašinėlės. Ištekėję

baterijų skysčiai ir korozija gali apgadin  produktą. Tinkamai ir saugiai išmeskite baterijas.
 Neleiskite, kad įvyktų trumpasis baterijų terminalų jungimas.

Sudedamosios dalys
Nr. Dalies pavadinimas Kiekis (vnt.) Pastabos

1 WD 2 WD
1 Korpusas 1
2 Varomasis ratas 1 2
3 Ki  ratai 3 2
4  10 tarpiklis 7 6
5 Užrakto veržlė 4
6 Rato gaubtas 4
7 Veidrodėlis 2
8 Priekinis s klas 1
9 Sėdynė 1

10  4 x 12 varžtas 2 Reguliuojamai sėdynei prijung
11 Vairas 1
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12 M 5 x 45 varžtas 1
13  5 veržlė 1
14 Įkroviklis 1
15 Nuotolinio valdymo pultas 1
16 Veržliarak s 2

Surinkimui reikalingas įrankis – atsuktuvas (kartu neparduodamas).

Sudedamųjų dalių diagrama

Atkreipkite dėmesį: prietaiso detalės surenkamos abiejose mašinėlės pusėse.

Saugumo perspėjimai

Padėkite išveng  nelaimingų atsi kimų:
 Nepalikite mažų vaikų be priežiūros. Juos visuomet turėtų prižiūrė  suaugusieji. Kai vaikas yra mašinėlėje, jis visuomet

turėtų bū  Jūsų matomumo zonoje.
 Naudokite prietaisą atsargiai, kad būtų išvengta susidūrimų ir susižeidimų.
 Dėvėkite apsaugos priemones.
 Nenaudokite mašinėlės keliuose, greta mašinų, netoli laiptų ir stačių kalvų, baseinų ir kitų vandens telkinių.
 Visuomet avėkite batus ir sėdėkite ant sėdynės.
 Nenaudokite ten, kur daug eismo.
 Mašinėlė yra nepritaikyta mažesniems kaip 36 mėn. vaikams dėl jos maksimalaus greičio. Maksimalus naudotojo svoris –

30 kg. 
 Mašinėlė neturi stabdžių.

DĖMESIO:
 Mašinėlė ne nka mažesniems kaip 37 mėn. vaikams, nes jie gali užspring  jos detalėmis.
 Prietaisą surink  turėtų suaugusieji. 

Leiskite vaikams naudo  mašinėlę k saugaus važiavimo zonose:
 Nenaudokite mašinėlės keliuose, netoli motorinių transporto priemonių, ant vejos, ant ar netoli stačių įkalnių ir laiptų,

greta baseinų ir kitų vandens telkinių.
 Naudokite mašinėlę k ant plokščių paviršių, pvz. namuose, kieme ar žaidimų aikštelėje.
 Niekada nenaudokite mašinėlės tamsoje, nes vaikai gali atsitrenk  į nepastebėtas kliū s ir susižeis .
 Naudokite mašinėlę k dieną ir/ar gerai apšviestoje vietoje.
 Nekeiskite prietaiso elektros grandinės ir neprijunkite papildomų elektrinių detalių.
 Reguliariai krinkite mašinėlės laidus ir jungiamąsias detales.
 Neleiskite vaikams lies  mašinėlės ratų ir stovė  greta jų, kai mašinėlė juda.
 Mašinėlė turi  reguliuojamus saugos diržus. Išmokykite vaikus prisiriš  saugos diržą, prieš naudojant mašinėlę, nes taip

už krinsite jų saugumą.
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1WD: galinių ratų prijungimas
Jeigu Jūsų mašinėlė yra 2WD po, žr. kitą skil .

Apverskite mašinėlės korpusą.
1. Pastumdami  prijunkite varomąjį  ratą prie galinės ašies iš kairės pusės  taip,  kad jis atsidurtų nkamoje vietoje pavarų

dėžės atžvilgiu. 
2. Prijunkite Ø10 tarpiklį prie galinės ašies.
3. Prisukite užrakinimo veržlę prie galinės ašies galo, naudodami veržliarak .
4. Prijunkite rato gaubtą prie rato.
5. Prijunkite Ø10 tarpiklį prie galinės ašies iš kitos pusės.

6. Prijunkite įprastą ratą prie galinės ašies.
7. Prijunkite kitą Ø10 tarpiklį prie galinės ašies.
8. Prisukite užrakinimo veržlę prie galinės ašies galo, naudodami veržliarak .
9. Prijunkite rato gaubtą prie rato.

2WD: galinių ratų prijungimas

Apverskite mašinėlės korpusą.
1. Pastumdami  prijunkite varomąjį  ratą prie galinės ašies iš kairės pusės  taip,  kad jis atsidurtų nkamoje vietoje pavarų

dėžės atžvilgiu. 
2. Prijunkite Ø10 tarpiklį prie galinės ašies.
3. Prisukite užrakinimo veržlę prie galinės ašies galo, naudodami veržliarak . Pakartokite kitam varomajam ratui.
4. Prijunkite rato gaubtą prie rato.

5-8.  Pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus, kad prijungtumėte kitą varomąjį ratą.
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Priekinių ratų prijungimas

1. Prijunkite Ø10 tarpiklį prie priekinės ašies. Jeigu Jūsų prietaiso ratai turi šviesos funkciją, ignoruokite šį žingsnį.
2. Pritvir nkite priekinį ratą prie priekinės ašies.
3. Prijunkite Ø10 tarpiklį prie priekinės ašies.
4. Prisukite užrakinimo veržlę prie priekinės ašies galo, naudodami veržliarak .
5. Prijunkite rato gaubtą prie rato.
6. Pakartokite kitam priekiniam ratui.

Vairo, veidrodėlių ir priekinio s klo montavimas

1. Prijunkite vairo garso sistemos jung  prie lizdo korpuse.
2. Prijunkite vairą prie vairo laikiklio.
3. Išlygiuokite vairo skylutes ir vairo laikiklio angą. Įstatykite M5x45 varžtą.
4. Prisukite varžtą kitoje pusėje, naudodami atsuktuvą.
5. Įstatykite veidrodėlio fiksatorius į griovelius mašinėlės šone. Pakartokite kitam veidrodėliui.
6. Įstatykite priekinio s klo fiksatorius į skylutes mašinėlės korpuse. Spustelėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Elektros prijungimas
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1. Atverkite bagažinę.
2. Įstatykite raudoną elektros ekimo jungiklį, esan  prie baterijos, į mėlyną lizdą mašinėlėje.

Įpras nės sėdynės prijungimas
Patarimas: jei norite naudo  reguliuojamą sėdynę, žr. kitą skil .

1. Prijunkite sėdynę prie mašinėlės korpuso.
2. Prisukite du Ø4x12 varžtus, kad pritvir ntumėte sėdynę prie mašinėlės.

Reguliuojamos sėdynės prijungimas

1-2. Išlygiuokite šliaužiklio dirželį po sėdyne ir šliaužiklį ant sėdynės pagrindo viršaus. Paspauskite mygtuką, esan  sėdynės pagrindo
priekyje, ir pastumkite sėdynę iki galinės padė es.
Atkreipkite dėmesį: sėdynė yra reguliuojama ir turi tris padė s. Galėsite reguliuo  sėdynės padė , vaikui augant.
Dėmesio: pakeitę sėdynės padė , įsi kinkite, kad ji užsifiksuoja, nes priešingu atveju gali įvyk  nelaimingas atsi kimas.

Naudojimas

Dėmesio,  svarbu:  visuomet  sustabdykite  mašinėlę,  prieš  keisdami  važiavimo  grei  ar  kryp ,  kad  neapgadintumėte  pavarų  ir
variklio.

1. Įjungimo mygtukas: įjungia ir išjungia mašinėlę.
2. Pirmyn/atgal mygtukas: leidžia pakeis  važiavimo kryp .
3. Garso mygtukai: paspauskite, kad pasigirstų garsiniai signalai.
4. Kojinis  pedalas:  norėdami,  kad  mašinėlė  važiuotų,  paspauskite  pedalą  žemyn.  Norėdami  stabdy  ar  sulė n  grei ,

atleiskite pedalą.
5. Šviesų mygtukas: įjungia ir išjungia šviesas.

6. MP3 grotuvas:
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A. USB jung s: palaiko k MP3 failus.
B. TF kortelės lizdas: palaiko k MP3 failus.
C. Papildoma jung s: leidžia įjung  garso failus iš nešiojamo muzikos grotuvo ar telefono, kurie bus grojami per

mašinėlės kolonėles.
D. Ankstesnis / padidin  garsumą: ilgai palaikykite mygtuką, kad padidintumėte garsumą.
E. Gro  / pauzė: muzikos paleidimas ir sustabdymas.
F. Kitas / sumažin  garsumą: ilgai palaikykite mygtuką, kad sumažintumėte garsumą.
G. Pakeiskite garso failų šal nį: šis mygtukas veikia, kai prijungiate du garso failų šal nius.
H. Ekranėlis: rodo baterijos įkrovimo lygį, kai prietaisas nevažiuoja. 1WD – kai baterijos įkrovimas yra mažesnis nei

5, įkraukite ją. 2WD – kai baterijos įkrovimas yra mažesnis nei 10, įkraukite ją.

Nuotolinio valdymo pultas

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

Atverkite  baterijų  skyrelį,  esan  pultelio  nugarėlėje,  ir  įstatykite  dvi  AAA  (LR03)  baterijas.  Atkreipkite  dėmesį:  šis  prietaisas
parduodamas be AA (LR6) baterijų.

Sujungimas su mašinėle
Ilgai paspauskite pirmyn ir atgal mygtukus ir palaikykite 3 sekundes. Pradės žybsė  greičio indikatoriaus lemputė. Įjungus mašinėlę,
greičio indikatoriaus lemputė pradės švies  pastoviai. Tai reiškia, kad susijungimas pavyko. Jeigu greičio indikatorius neatsako, tai
reiškia, kad susijungimas neįvyko. Pakeiskite baterijas ir pabandykite iš naujo.

Stabdžių mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte mašinėlę. Paspauskite jį dar kartą, kad atleistumėte stabdžius.
Greičio pasirinkimo mygtukas
Šis mygtukas leidžia pasirink  mažą, vidu nį arba didelį  grei .  Atkreipkite dėmesį: ši mašinėlė yra skirta naudo  lėtu greičiu k
važiuojant atgal.
Dėmesio:

 Palikus nuotolinio valdymo pultą nenaudojamą maždaug 10 sekundžių, jis automa škai išsijungs.
 Pakartokite veiksmus, aprašytus skiltyje „Sujungimas su mašinėle“, kai keičiate valdymo pulto baterijas.

Traukimo rankenėlės naudojimas ir baterijos išėmimas

Traukimo rankenėlės naudojimas
1. Ištraukite pagalbinius ratukus.
2. Ištraukite traukimo rankenėlę.
3. Galėsite judin  mašinėlę traukdami.

Baterijos išėmimas iš mašinėlės
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1. Atverkite bagažinės dangtelį.
2. Atjunkite raudoną jungiklį nuo mašinėlės ir nuo baterijos.
3. Nustatykite baterijos užrakto atrakinimo padė .
4. Išimkite bateriją iš mašinėlės.

Krovimas

 Kraunant prietaisą, pasirinkite OFF prietaiso padė .
 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą,  įkraukite bateriją 4-6 val. Nekraukite baterijos ilgiau kaip 10 val., kad neįvyktų

įkroviklio perkrova.
 Kai prietaisas pradeda veik  lėtai, įkraukite bateriją.
1. Įstatykite įkroviklį į lizdą, esan  po sėdyne.
2. Įstatykite įkroviklio jungiklį į įkroviklio lizdą baterijoje.

DĖMESIO:
 Tik suaugusieji gali įkrau  baterijas.
 Šis produktas turi apsaugą nuo perkrovimo. Kraunant prietaisą, visos kitos jo funkcijos neveiks.

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.

 Įsi kinkite, kad plas kinės mašinėlės dalys nėra įskilusios.
 Retkarčiais naudokite tepalą, kad suteptumėte judančias prietaiso dalis, tokias kaip ratai.
 Pastatykite mašinėlę uždarose patalpose arba uždenkite ją, kad apsaugotumėte nuo lietaus.
 Laikykite mašinėlę toliau nuo šilumos šal nių, tokių kaip orkaitės ir šildytuvai, nes gali pradė  lydy s plas kinės detalės.
 Įkraukite bateriją,  kaskart baigę naudo  mašinėlę. Bateriją turėtų išim  ir krau  k suaugusieji. Įkraukite bateriją bent

kartą per mėnesį, kai nenaudojate mašinėlės.
 Neplaukite mašinėlės žarna,  muilu ar vandeniu.  Nevažiuokite mašinėle,  lyjant ar sningant.  Vanduo gali pažeis  variklį,

elektros sistemą ir bateriją.
 Valykite  mašinėlę  minkštu  ir  sausu  skudurėliu.  Norėdami  grąžin  blizgesį  plas kinėms  detalėms,  naudokite  baldų

priežiūros priemonę be vaško. Nenaudokite mašinų vaško ir ėsdinančių valiklių.
 Nevažiuokite mašinėle per purvą, smėlį ar žvyrą, nes galite apgadin  judančias dalis, variklį ir elektros sistemą.
 Kai nenaudojate elektros, visi elektros šal niai turėtų bū  išjung . Išjunkite elektros ekimą ir atskirkite baterijos jungiklį.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Mašinėlė neveikia.  Baterija baigia išsek .
 Suveikė šiluminis saugiklis.
 Baterijos  jung s  arba  laidai

atsipalaidavo.

 Įkraukite bateriją.
 Perjunkite saugiklį.
 Įsi kinkite,  kad  baterijos  jungtys  yra

nkamai  įstatytos.  Jeigu  laidai  aplink
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 Baterija yra pasenusi. Sugedo elektrinė
sistema. Variklis sugedo.

variklį  yra  atsipalaidavę,  kreipkitės  į
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Kreipkitės į  įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą.

Mašinėlė  veikia  labai
trumpai.

 Baterija yra mažai įkrauta.
 Baterija yra pasenusi.

 Kai  kraunate  bateriją,  įsi kinkite,  kad
baterijos jungtys yra tvirtai prijungtos.

 Pakeiskite  bateriją.  Kreipkitės  į  įgaliotą
klientų aptarnavimo centrą.

Mašinėlė juda labai lėtai.  Baterija baigia išsikrau .
 Baterija yra pasenusi.
 Per didelė mašinėlės apkrova.
 Nepalankios  mašinėlės  naudojimo

sąlygos.

 Įkraukite bateriją.
 Pakeiskite  bateriją.  Kreipkitės  į  įgaliotą

klientų aptarnavimo centrą.
 Sumažinkite  mašinėlės  apkrovą.

Maksimalus leidžiamas svoris – 30 kg.
 Nenaudokite  mašinėlės  važiavimui

nepalankiomis sąlygomis.
Reikia stumtelė  mašinėlę į
priekį,  kad  ji  pradėtų
važiuo .

 Prasta  laidų  ir  jungiamųjų  detalių
jung s.

 Variklio detalėms neteikiama elektra.

 Įsi kinkite,  kad  baterijų  jungiamosios
detalės yra tvirtai prijungtos. Jeigu laidai
aplink variklį  yra atsilaisvinę, kreipkitės į
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 Elektra gali bū  ne ekiama terminalams.
Tokiu  atveju  mašiną  reikės  taisy .
Kreipkitės į servisą.

Sunku  perjung  važiavimo
kryp  (pirmyn-atgal  ir
atvirkščiai).

 Bandote perjung  kryp , kai mašinėlė
tebevažiuoja.

 Visiškai  sustabdykite  mašinėlę  ir  k
tuomet perjunkite važiavimo kryp .

Garsus  traškėjimas,
girdimas  iš  variklio  ar
pavarų dėžės.

 Variklis  ar  pavarų  mechanizmas  yra
apgadin .

 Kreipkitės į  įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą.

Baterija neįsikrauna.  Baterijos  ar  adapterio  jung s
atsilaisvino.

 Įkroviklis neįjungtas.
 Įkroviklis neveikia.

 Įsi kinkite,  kad  baterijų  jungtys  yra
nkamai sujungtos.

 Įsi kinkite,  kad  įkroviklis  yra  įjungtas  į
veikiančią rozetę.

 Kreipkitės į servisą.
Kraunant  prietaisą,
įkroviklis įšyla.

Tai – visiškai normali įkroviklio veikimo dalis.

A džiai perskaitykite visas instrukcijas. Jei nepavyksta pašalin  iškilusios problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Baterijos išme mas
 Išmeskite ir perdirbkite švino rūgš nę bateriją aplinką tausojančiu būdu.
 Nedeginkite baterijos, nes ji gali sprog  ar ištekė .

 Nemeskite baterijos kartu su bui nėmis atliekomis.
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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


