INSTRUCTIUNI ASAMBLARE SI UTILIZARE
Masina cu maner/muzica/suport picioare
Y-BC3811P

Citiți aceste instrucțiuni înainte de asamblare. Conțin informații si
avertizări importante în privința asamblării si utilizării kit-ului. Păstrați
toate aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru a le citi ori de cate ori aveți
nevoie.

Varsta recomandata

Copii cu varsta peste 2 ani, sub supravegherea unui adult.

Dimensiuni

70x30x37 cm.

Greutate maxima

30 kg.

Temperaturi prielnice

0-40 grade Celsius

Putere volan

2*150V , baterii R6, neincluse

Volan

Corp

Maner

Pedale

Roti spate

Bara de protectie

Rama convexa

Roti frontale

Tija de directie

Axa spate

Suruburi si piulite

Spatar A

Spatar B

1. Intoarceti corpul masinii si fixati tija de directive in locul specific.
2. Instalati ansamblul pentru rotile din fata.
3. Instalati rotile din fata.
4. Dupa instalare, fixati-le in suruburi.
5. Instalati rotile din spate, fixati-le.
6. Montati suportul pentru picioare in corpul masinii.
7. Fixati volanul in tija de directive si strangeti in suruburi.
8. Instalati spatarul A in locul specific din corpul masinii.
9. Asamblare completa a masinii.
10. Instalati spatarul B in locul specific din corpul masinii.
11. Instalati bara de protectie.
12. Atasati bara de protectie spatarului si volanului.
13. Inserati manerul in spatarul B.

14. Masinuta este complet asamblata.
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Instalarea si inlocuirea bateriilor volanului

Deschideti capacul si instalati
bateriile R6, in functie de
polaritate.
Inchideti capacul si strangeti-l in
suruburi.

Functii

1. Copiii pot sta in masina si pot conduce masina.
2. Volanul are multe butoane de muzica.

3. Depozitare, deschiderea scaunului si depozitare suplimentara.

ATENTIE!
1. Pastrati instructiunile si ambalajul departe de copii.
2. A nu se utiliza in locuri periculoase, cum ar fi drumurile circulate de masini.
3. Asamblarea se va realiza de catre un adult.
4. Masina contine piese marunte, care pot fi inghitite de catre copiii cu varsta sub 3 ani.

