
Dziecięcy Pojazd Akumulatorowy Vespa GTS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!
Opakowanie zawiera małe elementy. 
Przed rozpoczęciem zabawy  usuń  wszelkie
plastikowe woreczki. Pojazd nie nadaje się
do użytkowania w ruchu ulicznym. 
NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI.

MONTAŻ MUSI BYĆ
PRZEPROWADZONY
WYŁĄCZNIE PRZEZ
OSOBĘ DOROSŁĄ!

Vespa.® to zarejestrowany znak  towarowy Piaggio  & C.S.p.A.
używany na zasadzie licencji przez Ningbo Prince Toys Co. Ltd. 



1. SPECYFIKACJA:

Wiek dziecka 18-36 miesięcy

Wymiary produktu 66,5 x 38 x 52 cm

Maksymalne obciążenie 25 kg

Prędkość 2,5 km/h

Silnik 30W

Ładowarka Wejście: 220V/110V AC
Wyjście: 6V/500mA DC

Akumulator 6V4Ah/6V4.5Ah

Temperatura otoczenia 0-40°C

2. LISTA CZĘŚCI:
1.Korpus
pojazdu 1szt.

2.Kierownica
1szt.

3.Przednie
koło 1szt. 

4.Kółka
boczne 1 szt.

5.Przednia
szyba 1szt.

6.Tylny
błotnik 1szt.

7.Śruby 15szt.
(1szt.
Zapasowa)

8.Ładowarka
1 szt. 



3. INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Umieść  kółka  boczne  w
odpowiednim  miejscu  pod
spodem korpusu. Przykręć 8
śrubami  za  pomocą
śrubokręta.

2.  Umieść  tylny  błotnik  w  
odpowiednim  miejscu  z  tyłu  
korpusu. Przykręć 2 śrubami za  
pomocą śrubokręta.

3.  Umieść  przedni  błotnik  w  
odpowiednim miejscu z przodu  
korpusu. Przykręć 4 śrubami za  
pomocą śrubokręta. 

4.  Przełóż  przednie  koło  ze  
stelażem  przez  odpowiedni  
otwór w korpusie pojazdu. 

5. Połącz przewody z kierownicy 
i  korpusu.  Następnie  schowaj  
połączony  przewód  wewnątrz  
korpusu. 



6. Umieść kierownicę na drążku 
kierowniczym,  następnie  
zablokuj  ją dokręcając śrubą i  
nakrętką. 

7.  Odkręć  śrubę  z  pokrywy  
akumulatora  za  pomocą  
śrubokręta,  następnie  
otwórz pokrywę. 

8. Podłącz czerwony przewód do 
dodatniego  bieguna  
akumulatora.

9.  Zamknij  pokrywę  
akumulatora. Następnie dokręć  
jedną  śrubą  za  pomocą  
śrubokręta. 

lenovo
矩形



4. FUNKCJE POJAZDU:



5. ŁADOWANIE I UŻYTKOWANIE AKUMULATORA:
1. Gniazdo ładowania znajduje się z lewej strony pojazdu.
2. Należy  korzystać  wyłącznie  z  akumulatora  i  ładowarki

dołączonych oryginalnie do zestawu.
3. Nie pozwalaj dziecku bawić się akumulatorem i ładowarką –

NIE SĄ ONE ZABAWKAMI!
4. Proces  ładowania  może  być  przeprowadzany  wyłącznie

przez osobę dorosłą.
5. Przed  pierwszym  użytkowaniem  bateria  musi  być

naładowana  do  pełna.  Pierwsze  ładowanie  będzie  trwało
około  9-10  godzin;  długość  nie  powinna  przekraczać  15
godzin.

6. Wzrost  temperatury  akumulatora  i  ładowarki  w  trakcie
ładowania jest prawidłowym zjawiskiem.



6. UWAGI:

• Jeśli  produkt  nie  będzie  użytkowany  przez  dłuższy  czas
należy  naładować  baterię  do  pełna  przed  ostatnim
wyłączeniem na czas przechowywania. W celu utrzymania
żywotności baterii należy ładować ją raz na miesiąc.

• Należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  podłączanie
przewodów  do  odpowiednich  biegunów  –  czerwonego  do
dodatniego, czarnego do ujemnego.

• Przed rozpoczęciem użytkowania zaleca się założyć dziecku
buty, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie.

• Maksymalna  waga  użytkownika  to  25  kg  –  nie  należy
przekraczać maksymalnego udźwigu.

• TRZYMAĆ Z DALA OD OGNIA!
• Aby  uniknąć  urazów,  pojazd  powinien  być  używany  pod

kontrolą osoby dorosłej.
• NIE  NALEŻY  używać  pojazdu  na  ruchliwych  drogach,

stromych  drogach,  w  pobliżu  uruchomionych  pojazdów
mechanicznych a także w pobliżu basenów.

• W  danym  momencie  pojazd  może  być  użytkowany
wyłącznie przez jedno dziecko.




