
07331.05/07331.07 Masinuta Turbo Touch FIAT 500, varsta 2 ani +
Aceasta masinuta functioneaza cu 3 baterii alcaline de tipul AA de 1,5 V. Bateriile sunt incluse.Bateriile incluse in
produs in momentul achizitionarii au numai rol demonstrativ in punctul de vanzare si trebuie imediat inlocuite cu
unele noi.

Pentru siguranta copilului dumneavoastra ATENTIE !
Inainte de utilizare indepartati toate pungile din plastic si toate elementele care fac parte din ambalaj (snururi,
elemente de fixare, etc) si nu le lasati la indemana copiilor; risc de sufocare.

- Utilizarea jucariei se va face numai sub supravegherea atenta a unui adult
- Verificati in permanenta starea de uzura a produsului. In cazul in care produsul este deteriorat, nu-l mai lasati

la indemana copiilor.
- Nu atingeti rotile jucariei in timp ce aceasta functioneaza.
- Nu utilizati jucaria pe strada
- Nu utilizati jucaria pe suprafete ude, nisipoase sau cu mult praf .
- NU apropiati parul de jucarie cand este in miscare, risc de agatare

CARACTERISTICI TEHNICE
FigA Intrerupator pornit/oprit
Capacul compartimentului pentru baterii
FigB Sistem de incarcare
INTRODUCEREA IN JOC
Aceasta jucarie este o masinuta cu incarcare electrica.Este suficient sa apasati pe masinuta pentru ca aceasta sa
functioneze. Cu cat apasati mai mult pe ea cu atat ea va rula mai mult.Distanta maxima prcursa de masinuta este de
aproximativ 10 m (aceasta se poate diminua considerabil in functie de suprafata pe care ruleaza)
FUNCTIONAREA JUCARIEI

- Porniti jucaria mutand intrerupatorul pornit/oprit, aflat sub jucarie, in pozitia II (fig A-1)
- Este suficient sa apasati de cateva ori pe masina pentru ca aceasta sa se incarce (fig B)
- Odata incarcata, ea porneste in linie dreapta. Distanta parcursa depinde de numarul de apasari.
- Cand jucaria nu este folosita, va recomandam sa o inchideti de la intrerupator (fig A-1) situandu-l in pozitia

O
AVERTISMENTE

In pozitia “ incearca-ma”(I) intrerupatorul foloseste numai pentru demonsratie in centrele de vanzare.Nu utilizati
jucaria in acest mod deoarece functionarea este redusa.
MONTAREA SI/SAU INLOCUIREA BATERIILOR

- inlocuirea bateriilor trebuie facuta intotdeauna de catre un adult
- pentru a inlocui bateriile trebuie sa desfaceti surubul capacului (fig A-2) cu ajutorul unei surubelnite. Ridicati

capacul, scoateti bateriile uzate, introduceti bateriile noi avand grija sa respectati polaritattea dupa cum este
indicat pe produs. Puneti capacul la loc si insurubati pana la capat surubul.

- utilizati numai tipul de baterii , care este recomandat pentru acest produs.
- nu amestecati mai multe tipuri de baterii: standard( carbon-zinc) cu baterii reincarcabile9nikel-cadmiu) sau

baterii uzate cu baterii noi.
- nu lasati bateriile sau alte obiecte in apropierea copiilor.
- nu provocati scurtcircuite cu bornele de alimentare.
- inlaturati intotdeauna bateriile uzate pentru a evita deteriorarea produsului datorita unor eventuale scurgeri de

lichide.
- inlaturati bateriile daca jucaria nu este folosita o perioada mai lunga de timp.
- inlaturati bateriile din jucarie inainte de a o arunca.
- nu aruncati bateriile consumate in foc si nici in mediul incojurator. Aruncati-le in locuri special prevazute

pentru acest tip de deseu.
- daca bateriile prezinta curgeti de lichid, inlocuiti-le imediat asigurandu-va ca ati curatat bine spatiul in care a

curs lichidul si mainile in cazul in care ati avut contact direct cu aceste .



- nu incercati sa reincarcati bateriile care nu se incarca, exista pericolul ca acestea sa explodeze.
- bateriile reincarcabile nu sunt recomandate deoarece acestea ar puteareduce perioada de functionare a

masinutei
- in cazul in care folositi baterii reincarcabile,extrageti-le din jucarie inainte de a le pune la incarcat
- reincarcarea trebuie sa fie facuta numai de catre un adult.
- jucaria nu a fost conceputa pentru a functiona cu baterii ce contin lithium.AVERTISMENT: o utilizare

improprie poate genera conditii de pericol

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu
pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectăa produsului
dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care
intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer,
ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin
bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de
reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de
colectareorganizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de
unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Pentru curatarea jucariei folositi o laveta moale
Feriti jucaria de : lovituri,caldura, praf , nisip , umuditate si apa.
ARTSANA isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in aceasta
instructiune de utilizare
Reproducerea, transcrierea , copierea, traducerea chiar partiala a acestor instructiuni de utilizarea este interzisa fara
acordul scris al ARTSANA
Fabricat in 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


