
GO KART B012

Instrukcja obsługi i montażu

Wiek użytkownika 6+ lat

Maksymalne obciążenie Poniżej 100 kg

Materiał PP, metal, EVA/guma

Optymalna temp. użytkowania Poniżej 40 stopni C
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1 Korpus pojazdu 1 2 Siedzisko 1

3 Osłona 1 4
Przednie

koło
2

5 Tylne koło 2 6
Kierownic

a
1

7 Osłona kierownicy 1  8 Cybant 3

9 Podkładka M16 2  10
Podkładk

a M12
4



11 Nakrętka M12 4 12 Śruba 4

13 Śruba M5 4 14 Śruba 12

15 Instrukcja 1 16 Klucz 1



1 Korpus pojazdu*1 2 Siedzisko*1 3 Osłona*1

4 Przednie koło*2 5 Tylne koło*2 6 Kierownica *1

7 Osłona kierownicy
*1

8 Cybant *3 9 Podkładka M16*2

10 Podkładka M12*4 11 Nakrętka M12*4 12 Śruba*4

13 Nakrętka M5*4 14 Śruba *12



1. Instalacja tylnych kół:

• Zdejmij z osi nakrętkę i podkładkę.
• Załóż na oś koło, podkładkę i dokręć za pomocą nakrętki, tak jak na 

obrazku powyżej. 
• Powtórz powyższe kroki w celu zamontowania drugiego koła. 



2. Instalacja przednich kół:

• Zdejmij z osi nakrętkę i podkładkę.
• Załóż na oś podkładkę, koło, drugą podkładkę i dokręć za pomocą 

śruby, tak jak na obrazku powyżej. 
• Powtórz powyższe kroki w celu zamontowania drugiego koła. 

3. Instalacja kierownicy:

• Wciśnij kierownicę w odpowiedni otwór w korpusie pojazdu. Dostosuj 
odpowiednio wysokość i załóż śrubę.

• Dokręć śrubę za pomocą klucza. 
• Zainstaluj osłonę kierownicy, tak jak na obrazku powyżej. 



4. Instalacja osłony:

• Zainstaluj osłonę za pomocą cybantów i śrub, tak jak widać na 
obrazku powyżej. 

5. Instalacja siedziska:

• Zainstaluj siedzisko w odpowiednie miejsce na korpusie pojazdu i 
dokręć je za pomocą śrub, tak jak widać na obrazku powyżej. 



WAŻNY DODATEK DO INSTRUKCJI OBSŁUGI
Po zamontowaniu dowolnego koła na osi należy 
sprawdzić lukę między gwintem śruby a kołem 
(patrz rysunek). Jeśli luka jest zbyt duża, 
należy dodać dwie lub trzy podkładki do osi od 
strony koła, ale po dokręceniu nakrętki na 
zewnątrz, należy przekręcić koło palcem, aby 
sprawdzić, czy obraca się płynnie. Jest to 
bardzo ważne, aby  koło mogło obracać się 
płynnie. Jeśli koło będzie miało jakikolwiek 
opór, może to spowodować uszkodzenie motoru 
pojazdu! 

6. Instrukcja obsługi pojazdu:

• Usiądź na siedzisku i pedałuj, aby pojazd poruszał się. Używaj 
kierownicy, aby sterować pojazdem. 



Utrzymanie pojazdu
• Obowiązkiem rodziców jest sprawdzenie głównych części pojazdu przed 
użyciem. Należy regularnie sprawdzać części, które mogłyby spowodować 
zagrożenie, np. wkręty mocujące. W przypadku takiego uszkodzenia,
zabawka nie może być używana, dopóki uszkodzenie nie zostanie 
prawidłowo usunięte.
• Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte lub złamane.
• Od czasu do czasu używaj lekkiego oleju do smarowania ruchomych 
części, takich jak koła.
• Zaparkuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj plandeką, aby chronić go 
przed deszczem.
• Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Części
plastikowe mogą się stopić.
• Nie myj pojazdu wężem. Nie myj pojazdu wodą z mydłem.
• Czyść pojazd miękką, suchą szmatką. Aby przywrócić połysk elementom 
plastikowym, użyj niewoskowanego środka do czyszczenia mebli. Nie 
używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
• Nie jeździj pojazdem w kurzu, piasku lub drobnym żwirze, który mogłyby 
uszkodzić ruchome części.

Ogólne bezpieczeństwo:
• Tam, gdzie produkty wymagają montażu, zawsze muszą być montowane 
przez osobę dorosłą.  Rodzic / opiekun jest również odpowiedzialny za 
sprawdzenie, dokręcenie śrub, nakrętek przed każdym użyciem i jeśli to 
konieczne, wyregulowanie i ponowne dokręcenie.
• Ten produkt może zawierać małe części, a Twoim obowiązkiem jako 
rodzica / opiekuna jest nie dopuszczenie dzieci do obszaru montażu na czas
jego trwania.
• Usuń materiał ochronny i torebki foliowe i zutylizuj je odpowiedzialnie 
przed przekazaniem zmontowanego produktu dziecku.
• Pamiętaj, aby zachować te instrukcje na przyszłość.
• Staraliśmy się, aby nasze zabawki były jak najprostsze w montażu, ale 
konieczne będą jedna lub dwie nieco bardziej złożone zadania.
• Nie pozwalaj dziecku jeździć w nocy lub przy słabym oświetleniu.
• Nie pozwalaj dziecku bawić się w pobliżu schodów, basenów / spa lub 
innych źródeł wody, na zboczach, na ulicach lub wokół samochodów, nawet 
jeśli są zaparkowane na własnej posesji.
• Zabrania się prowadzenia / używania tego produktu na drogach 
publicznych.
• Ten produkt jest przeznaczony do użytku na gładkich powierzchniach i nie 
powinien być używany na miękkim podłożu lub w deszcz lub śnieg.
Przed użyciem:
• Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w sposób 



odpowiedzialny przed podaniem tego produktu dziecku.
• Sprawdź szczelność wszystkich elementów przed podaniem tego produktu 
dziecku.
Podczas użytkowania:
• Ten produkt jest odpowiedni tylko dla dzieci w wieku 6 lat i starszych.
• Zabawki należy używać ostrożnie, by uniknąć upadków lub kolizji
• Maksymalna waga rowerzysty dla tego produktu wynosi 100 kg. Nie 
przeciążaj.
• Nadzór osoby dorosłej jest wysoce zalecany, gdy dzieci bawią się 
zabawkami na kółkach. Bezpieczeństwo twojego dziecka to twoja sprawa.
• Nie pozwalaj dziecku jeździć na boso lub bez odpowiedniego obuwia.
• Upewnij się, że dziecko trzyma ubranie, ręce, włosy, palce i stopy z dala 
od ruchomych części.
• Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, w tym zatwierdzonych kasków, 
rękawic i ochraniaczy.
• Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej; nie zostawiaj 
go na zewnątrz lub bez opieki.
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