
Masinuta 4 in 1 -  2012, varsta 9luni+   cod 60703 

Se recomanda citirea si pastrarea acestor instructiuni pentru eventuale consultatii  ulterioare. 

Centrul de activitate electronic al jocului functioneaza cu 2 baterii alkaline de tip AA de 1,5v.Bateriile nu sunt incluse . 

Cititi referirile  in capitolul INTRODUCEREA SI/SAU INLOCUIREA BATERIILOR  inainte de inlocuirea acestora. 

ATENTIONARI 

Pentru siguranta copilului dvs. : ATENTIE! 

-Inainte de folosire indepartati si eliminati eventuali saci din plastic  si toate elementele care fac parte din ambalajul produsului ( legaturi si elemente de fixare)si nu le lasti la 

indemana copiilor.Risc de sufocare 

-Atentie!Datorita caracteristicilor sale  jucaria nu este adaptata pentru  copii cu varsta mai mare de 36 luni  sau cu o  greutate mai mare de 20kg. 

-Verificati inainte de folosire ca produsul si toate componentele sale sa nu prezinte deteriorari datorate transportului ,caz in care nu-l mai folositi si nu-l lasati la indemana copiilor. 

-Montarea jucariei trebuie executata numai de catre un adult.Nu folositi jucaria pana cand nu sunt complet finalizate operatiunile de montare  si verificata corecta asamblare a 

produsului.Nu  folositi produsul pana cand nu sunt finalizate complet operatiunile de intretinere. 

-Utilizarea masinutei trebuie sa se faca numai sub supravegherea unui adulut 

-Verificati periodic gradul de uzura al produsului si prezenta eventualelor deteriorari.In cazul aparitiei acestora nu mai folosoti produsul si nu il lasati la indemana copiilor. 

-Folositi produsul numai pe suprafete plane si stabile. 

-Nu-l utilizati pe strazi,alei de acces  sau portiuni  inclinate,;asigurati-va ca masinuta  va fi utilizata in zone fara obstacole si departe de locuri care ar putea constitui 

pericole(piscine,canale,lacuri,scari,etc) 

-Conceputa numai  pentru uz  in interiorul sau exteriorul locuintei. 

-Nu lasati niciodata folosirea simultana a masinutei  de catre 2 sau mai multi copii odata 

-Copiii trebuie sa poarte intotdeuna incaltamine si aceasta sa fie bine legata. 

-Nu folositi jucaria in alt mod decat cel recomandat de catre producator 

-In prezenta frigului puternic materialele din plastic isi pot pierde elasticitatea  si pot deveni  fragile,caz in care nu mai lasati produsul  la indemana copiilor si depozitati-l intr-un loc 

incalzit. 

-Jucaria  trebuie utilizata cu prudenta  deoarece presupune abilitati certe din partea copilului pentru evitarea cazaturilor sau coliziunilor cu leziuni   pentru utilizator sau alte  

personae. 

-Este necesar sa instruim adecvat copilul pentru o utilizare corecta a produsului. 

 

INTRODUCERE  

Masinuta 4 in 1 - 2012  este un accesoriu de deplasare multifunctional studiat pentru a ajuta  copilul  in diferite faze ale cresterii  acestuia.De fapt,jucaria raspunde adecvat diverselor 

exigente ale copilului intre 9 si 36 de luni  datorita celor 4 configuratii de utilizare: 

-BALANSOAR(recomandat de la 9 la 12 luni) 

- PLIMBARE (recomandat de la 9 la 18 luni) 

-IMPINGE SI PLIMBA-TE SINGUR(recomandat de la 12 la 18 luni) 

-PLIMBA-TE  ( recomandat  de la 18 la 36 luni) 

Masinuta 4 in 1 - 2012 are si un distractiv centru de activitate electronic ,bogat in sunete,melodii si activitati manuale care pot fi folosite in oricare dintre  configuratii.Centrul de 

activitate pate fi indepartat  de pe volanul jucariei si folosit separat. 

 

 COMPONENTE 

A.Masinuta 

B.Volanul 

C.Centrul de activitate 

D.Spatarul /manerul pentru copii 

E.Saua 

F.Cotiere brate stanga si dreapta 

G.Suport picioare stanga dreapta 

H.Talpici basculante stanga si dreapta 

I.3 Suruburi pentru montare cotiere (2 anterioare si 1 posterior) 

L.2 Suruburi  montare suport picioare  si talpici basculante 

M.Maner pentru impingerea produsului ,compus din maneta  si 2 tuburi 

N.Centuri de siguranta 

 

ASAMBLAREA 

Pentru prima asamblare de dupa achizitie ,efectuati urmatoarele operatiuni de montare ,independent de configuratia pe care doriti sa o utilizati: 

-Introduceti volanul asa cum este indicat in figura 2.Volanul are un singur sens de introducere pentru corecta asamblare si utilizare.Impingeti spre baza pana cand se aude un click de 

prindere.Verificati tragand spre dvs,daca volanul este bine blocat. 

-Introduceti spatarul asa cum este indicat in figura 3. Impingeti spre baza pana cand se aude un click de prindere. Verificati tragand spre dvs,daca spatarul  este bine blocat. 

-Pentru a aplica centurile,tregeti-le din spate prin gaurile spatarului pana cand carligul situat la capatul centurii  se blocheaza in interiorul orificiului.Trageti de centura pana auziti un 

click de fixare(fig 3). 

-Pentru a indeparta  centurile ,trageti de portiunea  din plastic situata pe  extremitatea centurii  in asa mod incat aceasta sa se elibereze si sa alunece usor  in afara orificiului situat pe 

scaun. 

-Introduceti saua asa cum este ilustrat in figura 4 atasand partea anterioara la montajul déjà obtinut pe corpul masini(fig 4A) si mentinand ridicata partea posterioara pana cand se 

ataseaza complet. 

La sfarsitul operatiei  apasati si partea posterioara a seii asa cum este indicat in figura 4B 

-Introduceti bateriile in centrUl de activitate (fig5)luand in considerare urmatoarele indicatii: 

INLOCUIREA BATERIILOR 

Scoaterea  si  introducerea  bateriilor  

-Inlocuirea bateriilor trebuie sa fie facuta intotdeuna de catre un adult 

-Pentru inlocuirea bateriilor : 

1.Desfaceti  suruburile capacului de pe partea posterioara  cu o surubelnita 

2.Indepartati capacul  locasului  bateriilor ,scoateti bateriile descarcate  si introduceti 2 baterii noi AA de 1,5volti,avand grija sa respectati polaritatea dupa  cum este indicat pe 

produs. 

3.Repozitionati capacul si strangeti bine suruburile 

-Nu lasati bateriile sau eventuale  ustensile la indemana copiilor 

-Schimbati intotdeuna bateriile descarcate pentru a evita ca eventualele curgeri de lichid toxic sa deterioreze produsul 

In cazul in care bateriile au generat lichid ,inlocuiti-le imediat,avand grija ca in prealabil sa curatati locasul acestora  si apoi sa va spalati bine mainile daca ati luat contact cu el. 

-Inlocuiti intotdeuna bateriile in cazul in care produsul nu a fost folosit o lunga perioada de timp 

-Utilizati baterii alkaline identice sau echivalente  cu tipul recomandat pentru functionarea produsului 

-Nu amestecati baterii alkaline cu baterii standard(carbon-zinc) sau cu cel reincarcabile(nichel-cadmiu) 

-Nu amestecati bateriile  descarcate cu cele noi 

-Nu aruncati bateriile descarcate in foc  sau in mediul  inconjurator ,ci folositi sistemul de colectare diferentiata a deseurilor 

-Nu puneti in scurtcircuit bornele de alimentare 

-Nu incercati sa reincarcati bateriile non-reincarcabile:risc de explozie 

-Nu este recomandata folosirea de acumulatori,pot diminua functionalitatea produsului 



-In cazul folosirii de acumulatori ,scoateti –i din jucarie inainte de reincarcare  si efectuati –o  numai sub supravegherea unui adult 

-Daca renuntati sa mai folositi jucaria ,indepartati bateriile. 

-Jucaria nu este proiectata sa functioneze cu baterii pe baza de litiu.ATENTIE:folosirea improprie ar putea genera pericole. 

 

ASAMBLAREA CONFIGURATIEI “BALANSOAR” 

-Montati cele 2 cotiere,primul fiind cel din dreapta(privind jucaria din spate)si apoi cel din stanga.Aveti grija la inelul posterior al cotierei din dreapta care trebuie pozitionat sub 

inelul cotierei din stanga  asa cum este ilustrat in foto 6.Insurubati cele trei suruburi (fig1-I) si strangeti-le pana la cuplarea maxima avand grija sa folositi cele doua suruburi egale  in 

partea din fata(fig6A)si cel mai scurt dintre suruburi la partea din spate (fig6B).Pentru aceasta oparatiune se recomanda folosirea unei monede pe care ulterior nu o lasati la 

indemana copiilor. 

-Montati talpile basculante dupa cum urmeaza : rotiti produsul pe o parte si in urmatoarea ordine:Introduceti talpile basculante in  locasurile destinate acestora,fixati talpile 

basculante pe masina prin intermediul  suruburilor de prindere (indicate cu L in fig1)avand grija la respectarea laturilor stanga si dreapta(vezi fig 7).Strangeti suruburile pana la 

cuplarea  maxima.Se recomanda folosirea unei monezi si inderpartarea acesteia de la indemana copiilor dupa folosire. 

-Montati centrul de activitate pe volan printr-o  simpla si lejera  apasare(fig8) 

-Jocul este gata pentru utilizare in versiunea BALANSOAR(fig9). 

ATENTIE! 

Amintiti-va  sa folositi centurile de siguranta si reglati-le in functie de dimensiunile copilului. 

 

ASAMBLAREA  “ PLIMBARE ” 

-Indepartati talpile  basculante asa cum se vede in fig 10.Desurubati suruburile indepartati talpicile si introduceti suportul de picioare in locasul destinat acestuia(fig11).Strangeti 

suruburile pana la cuplarea maxima. 

-Asamblati manerul de impingere pozitionand-ul  asa cum este indicat in fig 12.Introduceti tuburile in locasul manerului  (tuburile sunt simetrice)pana cand se aude un click de 

prindere.Asigurati-va ca acestea sunt bine prinse tragand de tuburi si tinand ferm de maner. 

-Intriduceti parte inferioara a tuburilor (parte opusa  manerului )in orificiile special destinate ale manerului  inferior ,deschizand inchizatorile prin intermediul cursorilor pozitionati 

sub manerul inferior (fig13).La  montarea  tuburilor ,este necesar sa reintroducem pinii acestora si apoi sa inseram tuburile pana la capat cand se aude un click de prindere.Prinderea 

corecta va fi evidenta daca verificam pinii  tuburilor  care trebuie sa fie pozitionati ca in fig 14.Asigurati-va ca acesta este bine fixat tragand de maner in sus. 

-Jucaria este acum gata pentru utilizare in varianta “ PLIMBARE ” 

ATENTIE! 

Cand copilul nu se sustine singur in pozitie verticala ,se recomanda tinerea jucariei de maner  pentru evitarea posibilelor rasturnari. 

- Cand copilul este asezat pe produs nu folositi manerul pentru a ridica jucaria,pentru a depasii obstacole sau pentru a o sustine  pe suprafete inclinate. 

 

ASAMBLAREA CONFIGURATIEI “IMPINGE SI PLIMBA-TE SINGUR” 

-Demontati manerul de impingere pentru adulti  apasand pinii inferiori ai tuburilor(fig14) si tragand in sus.Asigurati-va ca inchizatorile manerului inferior sunt stranse. 

-Pentru demontarea suportului de picioare,desfaceti suruburile L si indepartati suportul .Strangeti apoi suruburile pana la cuplarea  maxima. 

-Jucarie este acum configurata pentru varianta “IMPINGE SI PLIMBA-TE SINGUR ”(FIG16).Aplecandu-se la manerul inferior ,copilul se poate sustine singur si poate face 

primimele sale plimbari independente. 

 

ASAMBLAREA CONFIGURATIEI  “PLIMBA-TE PE EA” 

-Demontati cotierele (fig17)repetand in maniera inversa operatiile de montare descrise mai sus. 

-Jucaria este acum cofigurata in versiunea “PLIMBA-TE PE  EA” (fig18) 

Penrtu o folosire corecta si sigura a produsului in aceasta versiune,  eliminati centurile de siguranta . 

ATENTIE! 

-Utilizati jucaria in varianta “PLIMBA-TE”numai cand copilul poate sa se sustina singur in sezut. 

-Nu folositi niciodata jucaria in aceasta varianta cu cotierele montate pentru a evita rasturnarea jucariei. 

 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 panza moale,daca este necesar usor umezita,nu scufundati  produsul  in apa 

-Pentru curatarea centrului de activitate folositi o panza moale uscata pentru a nu deteriora circuitul electronic. 

-Protejati jocaria  de socuri,caldura,praf,nisip,umiditate si apa 

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 

 

 

 

 

 

 


