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      Használati - Kezelési 

útmutató 
 

Köszönjük, hogy Peg-Perego gyermekjáték vásárlása 

mellett döntött. 
A Peg-Perego márka, már több mint 50 éve mozgatja 

gyermekeinket: mihelyst megszületnek, először 

babakocsikkal, majd a fantasztikus pedálos és 
akkumulátoros gyermekjárművekkel..  

Az, ez idő alatt szerzett tapasztalat teszi a márkát oly 

esztétikussá és megbízhatóvá a pedálos és 
akkumulátoros gyermekjátékok palettáján. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük figyelmesen, olvassa el tájékoztatónkat, 

mielőtt használatba venné gyermeke a járművet, 

annak érdekében, hogy biztonságos és szórakoztató 
használatot tudjon biztosítani a jármű hosszú távon. 

Kérjük, hogy a későbbi tájékozódás céljára is őrizze 

meg ezt a kézikönyvet. 
 

A Peg-Perego fenntartja a jogot, hogy a modellen, 

ezáltal az itt olvasható információkban is 
változtatásokat végezzen bármikor, technikai vagy 

céget érintő okok miatt. 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Termékeink megfelelnek az EEC ( európai 

biztonsági ) és az USA Consumer Toy Safety 
Specification által előírt biztonsági 

követelményeknek, illetve a TÜV és az I.I.S.G. 

Olasz Játékbiztonsági Intézet által elfogadott 
termékek közé tartoznak. 

Nem felelnek meg a közúti közlekedés 

szabványainak, ezáltal közúton történő használatuk 
szigorúan TILOS! 

Nem alkalmas 36 hónaposnál kisebb gyermekek 

részére a működési jellemzők miatt. 
Ne használja a járművet közúton ahol forgalom vagy 

parkoló gépjárművek vannak, erős lejtőkön, 

lépcsőfokokon vagy lépcsők közelébe, vízfolyás 
vagy medence mellett, mivel ez sérülés-, és 

balesetveszélyes. 

Felnőtt felügyelete szükséges! 
A gyermekeknek mindig cipőt kell viselniük a jármű 

használata során. 
Amikor a jármű működésbe van, figyelni kell arra, 

hogy a gyermekek ne tegyék a kezüket, a lábukat 

vagy más testrészüket a jármű mozgó részei 
közelébe. 

Esőben és vizes úton nem használható. 

Ne áztassa el a jármű olyan alkotóelemeit, mint 
például motorok, elektromos berendezések, 

nyomógombok, stb. 

Útpadkáktól, kerti medencéktől, lépcsőktől, 
pocsolyáktól tartsuk távol a járművet. A jármű 

teljesítményétől függően az 5,10 és 17 %-nál 

nagyobb lejtőket kerülje. 
A jármű közelében ne használjon benzint vagy más 

gyúlékony anyagot. 

A járművet csak 1 gyermek használhatja, hacsak nem 
kifejezetten kétszemélyes. 

Tologatni a járművet szigorúan tilos. 

Talajtól megemelni a sárvédő ívek mentén szabad. 
A megengedettnél nehezebb gyermek nem 

használhatja a járművet. 

Beázásra, mechanikai sérülésekre, rongálásra nem 
vonatkozik a garancia. 

Csak a gyári töltő és akkumulátor használata 

engedélyezett. 
A töltő visszajelzését minden esetben figyelembe 

kell venni, mert túltöltés esetén túlmelegedhet, 

illetve tönkremehet az akkumulátor és a töltő is.  
A PegPerego Rt. rendelkezik ISO 9001 minősítéssel. 

Ez a minősítés az ügyfelek és a fogyasztók részére 
annak az átláthatóságnak és a bizalomnak a 

garanciáját jelenti, amelyek megjelennek a vállalat 
tevékenységében. 

 

WEE iránymutatások 

Ezen termék használati ciklusának lejáratát követően 

Elektronikus/ Elektromos hulladéknak minősül ( 

WEE ) ezért nem tekinthető hagyományos utcai 
szemétnek, hanem az ezen célra kijelölt szeparált 

hulladékgyűjtőbe kell szállítani. 

Vigye el az eszközt egy megfelelő hulladékgyűjtő 
helyre. 

A termék elektronikus elemei által tartalmazott 

anyagok az emberre-, környezetre nézve veszélyesek 
lehetnek, amennyiben nem megfelelően kezeljük az 

elszállításukat. 

Az áthúzott kuka jelzés is mutatja, hogy külön 
hulladékgyűjtő helyre kell szállítani a járművet. 

 

VEVŐSZOLGÁLAT 

Peg-Perego a vásárlás után is segítséget nyújt a 

vásárlóinak. Bármilyen meghibásodás illetve 

probléma esetén forduljon bizalommal 
vevőszolgálatunkhoz, legyen szó javításról vagy 

alkatrész utánpótlásról. 

Továbbá kérjük, hogy szolgáltatásunk folyamatos 
fejlesztése érdekében írja meg nekünk észrevételeit, 

az info@pegperego.hu  e-mail címre. 

 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

FIGYELEM: A JÁTÉKOT CSAK FELNŐTTEK 

SZERELHETIK ÖSSZE ÉS A JÁRMŰ 
KICSOMAGOLÁSKOR, LEGYENEK 

ÓVATOSAK. 

FONTOS : AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES CSAVAR A 
CSOMAGON BELÜL EGY KÜLÖN TASAKBAN 

TALÁLHATÓ. 

AZ AKKU MÁR BE VAN ÉPÍTVE A JÁRMŰBE, 
KIVÉTEL 1-1 24V-OS JÁRMŰ. 

 

A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha 
minden esetben követi az adott termékre vonatkozó 

használati útmutatót. 

A használati útmutatót vásárláskor a termékkel együtt 
megkapja. 

A járművet gyári dobozában előkészített állapotban, 

de nem teljesen összeszerelve kapja kézhez. 
A szerelésből adódó hibákért, törésért, pontatlan 

illesztésért felelősséget nem vállalunk. 

Amennyiben szeretné, külön díj ellenében, amit a web 
shopunkban megtalál, összeszerelten is átveheti a 

járművet, de ebben az esetben a postázás már nem 
lehetséges, csak a telephelyünkön vehető át a jármű.. 

 

AKKUMULÁTOR CSERE 

1. nyissa fel a gépháztetőt vagy az ülést és 

távolítsa el az akku rögzítőt az ábrán látható 

módon. 
2. cserélje ki az akkumulátort csatlakoztassa a 

kábeleket és zárjon vissza mindent és csavarja 

vissza a biztonsági csavart. 
3. A jármű A jelű és az akku B jelű csatlakozóját 

egyidejű oldalirányú nyomással válassza szét. 

4. A csomagban található akku töltő hálózati 
csatlakozóját dugja a konnektorba, majd illessze 

össze az akku B jelű és a töltő C jelű 

csatlakozóját. 
5. A töltés után húzza ki a hálózati dugót, majd 

húzza szét a csatlakozókat. 

6. Végezetül csatlakoztassa újra össze az A és B 
jelű dugót majd ellenőrizze az akkumulátor 

rögzítését és a gépháztető biztonsági csavarral 

történő rögzítését.  
 

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA ÉS 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A jármű első használata előtt 18 órán keresztül töltse 

az akkumulátort. Ha ezt nem teszi meg biztos, hogy 

csökken a kapacitás illetve az élettartama az akkunak. 

FIGYELEM! 

A töltést csak felnőtt végezheti és felügyelheti. Ne 
hagyja a gyermeket az akkuval játszani! 

 
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE: 

 Az akkumulátort ne töltse 24 óránál több ideig és 

kövess a töltőkészülék útmutatójában található 

utasításokat. Ha ezt nem vesz figyelembe, akkor 

nagymértékben lecsökken az akkumulátor kapacitása, 

amiért a gyártó nem vállal felelősséget. 
 Amint a jármű sebessége lecsökken, idejében töltse fel 

az akkumulátort, így annak károsodását előzheti meg. 

 Amennyiben a járművet hosszabb ideig nem 
használja, ne felejtse el feltölteni az akkumulátort, 

majd utána kivenni járműből. Ezt az újratöltést 

legalább kéthetente ismételje meg. Ügyeljen a 
polaritás helyességre. 

 Ne felejtse az akkut a töltőkészüléken. Rendszeresen 

ellenőrizze. 
 Csak a csomagban található töltőkészüléket és az 

eredeti Peg-Perego akkumulátorokat használja. 

 Ne keverje össze az új és használt akkumulátorokat. 
 Az akkut mindig polaritás helyesen építse be 

 Az akkumulátorok le vannak zárva, karbantartást nem 

igényelnek 
 

FIGYELEM! 

NE RONGÁLJA AZ AKKUMULÁTORT, AZ 
AKKUMULÁTOR KORROZÍV ÉS MÉRGEZŐ 

ANYAGOKAT ÉS SAVAS BÁZISÚ ELEKTROLITOT 

TARTALMAZ. 
 

 Az akku pólusait semmi esetre se zárja rövidre, ez tűz 

és balesetveszélyes. 
 Az akku töltése közben gáz fejlődik ezért a töltést 

mindig jól szellőző helyen végezze és ne vigye 

sugárzó hő és gyúlékony anyag közelébe. 
 Az üres akkumulátort vegye ki a járműből 

 Az akku ne érintkezzen az öltözékkel, mert tőnkre 

teheti. 
 

SZIVÁRGÓ, CSÖPÖGŐ AKKUMULÁTOR 

 Óvja szemét és kezeit, illetve semmilyen testrészével 
ne érintkezzen a folyadék. 

 Tegye az akkumulátort nejlon zacskóba és a veszélyes 

anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

 

BŐRREL VAGY SZEMMEL TÖRTÉNŐ 
ÉRINTKEZÉS ESETÉN 

Amennyiben az elektrolit szembe vagy bőrre kerül, bő 

folyóvízzel mossa, meg és azonnal forduljon orvoshoz. 
AZ ELEKTROLIT LENYELÉSE 

Öblítse ki a száját bő vízzel, majd köpje ki és azonnal 
forduljon orvoshoz. 

AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA 

Járuljon hozzá Ön is a környezetvédelemhez. Az 
akkumulátornak nem a háztartási hulladék között van a 

helye. Fogyasztóként Önnek törvényes kötelessége a 

használt akkumulátor gyűjtőhelyre történő szállítása. Az 
akkut süsse ki vagy biztosítsa rövidzár ellen. 

 

A JÁRMŰ KARBANTARTÁSA ÉS BIZTONSÁGA 

Ez a termék megfelel a mechanikus biztonságot 

meghatározó EN 71-es számú szabványnak, és az 

elektromos biztonságot szabályozó EN 50088 számú 
szabványnak. Nem felel meg a KRESZ 

követelményeinek, ezért közutakon nem szabad 

használni. 
 

KARBANTARTÁS 

 Rendszeresen vizsgálja meg a jármű állapotát, különös 
tekintettel a villamos rendszer állapotára, továbbá az 

elektromos csatlakozók kapcsolatát, a védőfedeleket 

és a töltőkészüléket. Ha valamilyen sérülést észlel, 
akkor sem a jármű sem a töltőkészülék nem 

használható. Javításhoz csak Peg-Perego eredeti 

alkatrészeket használjon. 
 Amennyiben a villamos rendszert megváltoztatják, 

illetve nem eredeti Peg-Perego alkatrészeket 

használnak, a Peg-Perego semmiféle garanciát nem 
vállal. 
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 Az akkumulátort és a járművet ne tartsa közvetlen 

hőforrások, pl. kandalló, fűtőtest közelében. 

 Védje a járművet víztől, esőtől, hótól, stb. A 

jármű homokban, sárban történő használata, 

sérüléseket okozhat a kapcsolókban, a motorban, 

és a meghajtásban. 
 Amennyiben túlzott terhelésnek van kitéve a 

jármű, pl. puha homokon mennek vele, van nagy 

sárban nehéz körülmények között, a túlterhelés 
kapcsoló leállítja az elektromos ellátást. Ezután a 

jármű néhány perc múlva újra elindul. 

 A mozgó alkatrészeket, mint pl. a kormány vagy a 
csapágyak, rendszeres időközönként vékony 

olajjal kell átkenni. 

 A jármű felülete nedves kendővel, vagy enyhén 
mosogatószeres vízzel mosható. A járművet 

kizárólag felnőtt tisztíthatja. 

 A jármű hajtóművének vagy motorjának 
leszerelése a Peg-Perego előzetes engedélye 

nélkül tilos. 

 

A BIZTONSÁGOS UTAZÁS SZABÁLYAI 

Szünet nélküli szórakozás: mindig tartson 

készenlétben egy feltöltött tartalék akkumulátort. 
Gyermeke biztonságát szolgálja, ha használat előtt 

elolvassa ezt az útmutatót és betartja benne foglalt 

utasításokat. 

 

Figyelem! 

Indulás előtt mindig győződjön meg róla, hogy az 
összes kerék rögzítő gyűrű feszesen a helyén van. 

Sebesség fokozatok 

 

Kezdetben ajánlatos csak az 1. fokozatban használni 

a járművet. Mielőtt a váltót átállítják a 2. fokozat 

kapcsolhatóságára, meg kell győződni arról, hogy a 
gyermek már szert tett bizonyos vezetési biztonságra. 

 

 1. sebesség fokozat (kezdőknek) 

A gyermek tegye mindkét kezét a kormányra és 

nyomja meg a gázpedált.  

 2. sebesség fokozat (haladóknak) 

A gyermek tegye mindkét kezét a kormányra és 

nyomja meg a gázpedált.  

 Hátramenet 

Egyik kézzel előre nyomva és tartva a 

sebességváltó kart, másik kézzel kormányt 
fogva, majd eközben megnyomva a gázpedált a 

jármű hátramenetben fog haladni Előremenet 

közben hátramenetbe kapcsolni tilos! 

 Fék 

Az elektromos fékkel szerelt járművek 

automatikusan megállnak, amikor a gyermek 
leveszi a lábát a gázpedálról. 

 

Mutassa meg gyermekének a jármű helyes 
használatát, annak érdekében, hogy ez egy 

biztonságosan és örömteli játék legyen. 

 Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a várható 

mozgástérben nincsenek emberek és tárgyak. 

 Menet közben a gyermek tartsa mindig a kezét a 

kormányon, és mindig előre nézzen. 
 A ráfutás elkerülése érdekében fékezzen. 

 Csak akkor állítsák be a 2. menetfokozatot, 

amikor a gyermek már biztosan elsajátította az 1. 
fokozat, a hátramenet és a fék használatát. 

 Figyelem! Az 1. sebességfokozatban ugyanúgy 

érvényesül a differenciálhatás, mint az igazi 

járművekben: egyenes terepen egy gyerekkel, a 

kerekek különbözőképpen hajthatnak és 

fékezhetnek. 

 Ha túlzott terhelésnek van kitéve a jármű, 

például mély homokban vagy sárban, a 

túlterhelés kapcsoló azonnal lekapcsol. Az 

áramellátás néhány másodperc múlva újra 

megindul. 

 

MIT TEGYÜNK HA… 

 

A JÁRMŰ NEM MŰKÖDIK? 

 

 Ellenőrizze, hogy a váltókar alatt a csatlakozások 

rendese össze vannak tolva. 
 Ellenőrizze, a sebesség kapcsolók működését, és ha 

szükséges, akkor cserélje ki. 

 Ellenőrizze a motor és az akku csatlakozását. 
 

LASSAN MEGY A JÁRMŰ? 

 Töltse fel az akkumulátort. Ha a probléma továbbra 
is fenn áll, vizsgáltassa meg az akkumulátort és a 

töltőkészüléket a vevőszolgálattal. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem 

rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba 
sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat 

szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket 

nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. 
Portósan küldött csomagokat nem vesz át 

átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a 

feladónak! 
Figyelem!  

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt 

követően használatba vette a terméket, már nem állhat 
el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a 

termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja 

Önnek, hanem a termék szemrevételezésének és 
elektromos részeinek (nem üzemszerűen, azaz nem a 

talajon kipróbálva) tesztelési lehetőségét, ugyanúgy, 

ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében 
is módja van. 

 

A jótállással és szavatossággal kapcsolatban olvassa 
el a visszaigazoló e-mailből vagy a weboldalon 

elérhető ez irányú tájékoztatóinkat. 
 

A garancia érvényesítésének feltételei:  
Mivel a garancia a termék vásárlásának napjától 

érvényes, ezért annak igazolásához szükség van az 

eredeti számlára, amely egyben jótállási jegynek is 

minősül. Kivétel, ha az adott termékhez külön 
jótállási lap van, vagy ha egyéb hitelt érdemlő módon 

is tudja igazolni a vásárlás tényét és a jótállás 

feltételeit.  
 

Kivételek: 
A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, 
amelyeket helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, 

nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen 

használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem 
megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. 

A garancia nem vonatkozik a normál használatból 

adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy 
karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. 

A garancia nem vonatkozik közvetett vagy járulékos 

sérülésekre. A garancia nem vonatkozik továbbá az 

alkáli elemekre. 

 

Írásban történő bejelentés 
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági 

igényét a Szolgáltatónak (P & L Co. Bt. 2100 

Gödöllő, Fácán sor 101.) küldött levélben, vagy 
elektronikus levélben (info@pegperego.hu). 

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:  

- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját, 
- a hiba leírását, 

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

TERMÉK MEGFELELÉS 

A játékra vonatkozó általános direktíváénak – General 

Toy Safety Directive 2009/48/CE 

 

EN 71/1 -2 -3, EN62115 

 

Az elektromágneses kompatibilitásról szóló 

rendelkezéseknek: 2004/108/EC  

 
EN55055-EN55014 

 

WEEE 2003/10/EC, RoHS 2002/95/EC európai 
direktíváknak 

 

2005/84/EC, EN60825-I előírásoknak 
 

Nem felel meg a közúti forgalomra vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek, így nem lehet vele 
közúton közlekedni. 

 

NYILATKOZAT 

PegPerego S.p.A kijelenti, hogy a szóban forgó termék 

belső működési teszten esett át és ennek értelmében 

megfelel a külső, független szervek hatályos 
szabványainak. 

KIADÁS CÍME 

 

Italy  

PegPerego S.p.A. 

via A De Gasperi 50 
20862 Arcore ( MB ) – ITALY 

 

FORGALMAZÓ: 

 

P & L Co. Bt 

2100 Gödöllő, 
Fácán sor 101 

22151427-2-13 

06-30/9004900 
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