
69027 - Jucărie Multifuncţionala Chicco Ducati 4 în 1 „Cursa de maşini”

Vârsta: Începând de la 12 luni

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le păstraţi pentru a putea fi consultate ulterior. Cele două motociclete şi cele două telecomenzi funcţionează cu
câte 2 baterii alcaline de 1.5 Volţi de tip „AAA”. Bateriile nu sunt incluse.

ATENŢIONĂRI

Pentru siguranţa copilului dvs.: ATENŢIE!

 Înainte de utilizare, îndepărtaţi şi eliminaţi toate pungile din plastic si alte tipuri de ambalaje (de ex. benzi de fixare şi bride, etc.). Pericol de sufocare.
 Se recomandă inspectarea periodică jucăriei pentru a depista orice urme de avariere şi pentru a asigura asamblarea corectă a acestuia. În cazul în care

produsul prezintă urme vizibile de avariere, nu îl folosiţi şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
 Nu atingeţi niciodată roţile vehiculului câr timp acesta funcţionează.
 Nu folosiţi jucăria pe drumuri publice.
 Nu folosiţi jucăria pe suprafeţe umede, nisipoase sau prăfuite.
 Depozitaţi produsul departe de surse de căldură, praf şi umiditate.
 Ţineţi părul departe de roţile aflate în mişcare. Pericol de prindere a părului.
 Utilizarea telecomenzii poate cauza interferenţe cu televizoare, aparate pentru citirea casetelor video şi alte produse care folosesc telecomenzi cu

infraroşu. În cazul puţin probabil de astfel de interferenţe, evitaţi utilizarea celor 2 produse în acelaşi timp.
 Nu priviţi direct în fascicolul de radiaţie luminoasă emis de către LED-urile cu infraroşu cu instrumente optice.
 Produsul nu trebuie dezasamblat sau modificat în vreun fel de către cumpărător.

PREZENTARE JUCĂRIE

Pista de motociclete Ducati MultiplayTrack: Prima pistă care evoluează şi creşte odată cu copilul. Pista poate fi montată în 3 moduri diferite, în funcţie de vârsta
copilului:

1. Pistă dreaptă (recomandată începând de la 12 luni)
2. Pistă circulară (recomandată începând de la 18 luni)
3. Pistă în formă de 8 (recomandată începând de la 2 ani)

Motocicletele pot fi folosite şi în afara pistei datorită telecomenzilor cu infraroşu.

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

LISTĂ COMPONENTE PISTĂ (DIAG. 1)

A: 2 curbe exterioare

B: 2 curbe interioare

C: 4 curbe

D: Pod – N.B.: vă rugăm consultaţi figura 2 şi capitolul „Asamblarea podului” atunci când asamblaţi această componentă

E: Secţiune dreaptă.

F: Linia de sfârşit

G: Arcadă linie de sfârşit

H: 2 motociclete

I: 2 telecomenzi

J: 2 plăci

ASAMBLAREA PODULUI

Înainte de montarea pistei, începeţi cu asamblarea podului după cum urmează:

1. Conectaţi arcada podului la secţiunea dreaptă de pod a pistei îmbinând cele două buloane de pe porţiunea dreaptă în orificiile de pe arcadă. Sigla Chicco
trebuie poziţionată pe exteriorul secţiunii drept a pistei (Diag. 2.A.). Repetaţi această proceduri pentru cealaltă secţiunea dreaptă.

2. Odată ce cele 2 secţiuni drepte au fost asamblate, aşezaţi-le pe baza podului, îmbinând piesa de ghidare cu bulonul metalic, aşa cum se poate vedea în
diagrama 2.B.



ASAMBLAREA PISTEI

Pistă dreaptă: vezi diag. 5

Pistă circulară: vezi diag. 6

Pistă în formă de 8: vezi diag. 7

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE JUCĂRIE

PORNIREA MOTOCICLETELOR ŞI A TELECOMENZILOR:

Porniţi motocicletele şi telecomenzile comutând butoanele ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) (diag. 8-A şi diag. 8-B) în poziţia I, după montarea bateriilor conform
instrucţiunilor furnizate în capitolul MONTAREA ŞI/SAU ÎNLOCUIREA BATERIILOR. Motocicletele vor trece automat în modul de aşteptare pentru a
economisi bateriile dacă nu sunt folosite timp de 10 minute. Opriţi motocicleta şi reporniţi-o pentru a vă juca din nou.

TELECOMANDA

Telecomanda poate fi folosită în două moduri diferite: în interiorul cilindrului din curbele interioare (diag. 1A) sau ţinută în mână de către copil.

 Utilizarea în cilindru: aşezaţi telecomanda în cilindru, aşa cum este ilustrat în diagrama 3. Telecomanda se poate introduce în cilindru într-o singură
poziţie, dispozitivul de ghidare al cilindrului potrivindu-se cu cel al telecomenzii. Odată ce telecomanda a fost aşezată în cilindru, apăsaţi pe ea pentru a
transmite un semnal care activează motocicleta timp de 16 secunde (aprox. 2 ture). Utilizarea telecomenzii în acest fel permite copiilor în vârstă de 12
luni să se joace cu această jucărie. Această configuraţie a telecomenzii se recomandă atunci când se foloseşte jucăria în modurile „linie dreaptă” şi
„circuit sub forma de inel”.

 Utilizarea în afara cilindrului: apăsaţi butonul înainte (diag. 4A) şi înapoi (diag. 4b) pentru a controla motocicleta. Acest mod este recomandat atunci
când folosiţi jucăria în configuraţia „Circuit în forma de 8” şi „în afara pistei”.

BUTONUL DE OPRIRE ŞI PORNIRE

În zona de Boxe este amplasat un buton de „OPRIRE ŞI PORNIRE”. Atunci când este apăsat, apare un panou care împiedică motocicleta să mai meargă pe pistă.
Apăsaţi butonul din nou pentru a permite motocicletei să continue (vezi DIAG. 9)

MONTAREA ŞI/SAU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

 Bateriile trebuie montate numai de către un adult.
 Pentru înlocuirea bateriilor:
1. Folosiţi o şurubelniţă pentru a desface capacul compartimentului pentru baterii şi a obţine acces la acestea. Compartimentul pentru baterii al

motocicletei se află în partea din faţă, lângă far, compartimentul pentru baterii al telecomenzii este pe lateralul acesteia (Diagrama 10)
2. Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii, scoateţi bateriile consumate şi puneţi unele noi asigurându-vă că sunt montate cu polii în direcţiile

corecte (aşa cum este indicat pe produs).
3. Puneţi la loc capacul şi strângeţi şurubul.

 Folosiţi întotdeauna baterii alcaline de acelaşi fel sau asemănătoare cu cele recomandate pentru funcţionarea corectă a produsului.
 Nu combinaţi niciodată bateriile alcaline cu cele standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
 Nu combinaţi niciodată baterii noi cu baterii folosite.
 Nu lăsaţi niciodată bateriile şi uneltele la îndemâna copiilor.
 Nu scurt-circuitaţi capetele bateriilor.
 Scoateţi întotdeauna bateriile consumate din jucărie pentru a evita scurgerea acestora şi deteriorarea produsului.
 Scoateţi întotdeauna bateriile dacă jucăria nu este folosită mai mult timp
 Scoateţi bateriile din jucărie înainte de a o elimina
 Nu ardeţi şi nu aruncaţi niciodată bateriile consumate în mediul înconjurător. Eliminaţi bateriile consumate predându-le la un centru corespunzător de

colectare selectivă a deşeurilor.
 Dacă bateriile curg, înlocuiţi-le imediat, asigurându-vă că îndepărtaţi lichidul din compartiment mai întâi; spălaţi-vă bine pe mâini dacă intraţi în

contact cu lichidul în cauză.
 Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile care nu sunt reîncărcabile: există riscul să explodeze.
 Nu se recomandă utilizarea bateriilor reîncărcabile, deoarece acestea pot afecta funcţionarea jucăriei.
 Dacă se folosesc baterii reîncărcabile, scoateţi-le din jucărie înainte de a le reîncărca. Bateriile trebuie întotdeauna reîncărcate sub supravegherea unui

adult.
 Acest produs nu a fost proiectat pentru a fi folosit cu acumulatori pe litiu ce pot fi înlocuiţi. ATENŢIE: Utilizarea necorespunzătoare poate fi

periculoasă.



ACEST PRODUS ESTE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTAREA UE 2002/96/CE.

Simbolul tomberonului tăiat cu un X prezent pe produs indică faptul că acesta, la finalul ciclului său de viaţă, trebuie eliminat separat de gunoiul menajer, fie
ducându-l la un punct separat de colectare şi eliminare a deşeurilor electrice şi electronice, fie returnându-l la comerciant atunci când cumpăraţi un produs nou
similar. Utilizatorul are responsabilitatea de a duce aparatul la un punct special de colectare şi eliminare la finalul ciclului de viaţă al produsului. Dacă produsul
scos din uz este colectat corect, separat, acesta poate fi reciclat, procesat şi eliminat în mod ecologic; astfel se evită impactul negativ asupra mediului şi a sănătăţii
şi se contribuie la reciclarea materialelor din care este făcut produsul. Pentru mai multe informaţii cu privire la serviciile de eliminare a deşeurilor disponibile,
contactaţi operatorul dvs. local de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi cumpărat aparatul.

CURĂŢAREA, ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA JUCĂRIEI

Jucăria trebuie curăţată doar folosind o lavetă moale, uscată sau folosind o bucată de pânză textilă umedă pentru a evita avarierea circuitului electric. Nu curăţaţi
jucăria folosind detergenţi sau solvenţi.

ARTSANA îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului manual de instrucţiuni în orice moment şi fără preaviz. Orice reproducere, transmitere, transcriere
sau traducere în alte limbi a acestui manual, sau a vreunei părţi din el, este strict interzisă fără acordul scris al ARTSANA obţinut în prealabil.

Fabricat în China.

Producator: Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


