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GOKART NA PEDAŁY
LICENCJA MERCEDESA
KOŁA EVA, MIĘKKIE
SIEDZENIE Z LOGIEM MB
JAKOŚĆ /XMX610
Cena

949,90 zł

Produkt wysyłamy jak
najszybciej zazwyczaj w
ciągu

24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już
następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że
jest u nas na magazynie

Numer katalogowy

XMX-610-CZARNY

Kod producenta

XMX-610-CZARNY

Kod EAN

5903641566551

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

13.5000

WAGABRUTTO

18.2000

Opis produktu

Gokart na licencji MERCEDESA:

Gokart w rewelacyjnej jakościowo wersji - edycja limitowana z wzmocnioną ramą.
Stalowa mocna konstrukcja, gumowe koła EVA , hamulec ręczny .
Dodatkowym atutem pojazdu jest wygodne regulowane siedzenie w tej wersji zawieszone
wysoko.
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Najnowszy model seria "STRONG 2"
Nowa seria pojazdów o nazwie "Strong 2".
W wersji oznaczonej jako "STRONG 2" zastosowano do najbardziej popularnych pojazdów,
najlepsze materiały do wykonania pojazdów, dzięki czemu nasi Klienci mogą być pewni zakupu
pojazdów najlepszej jakości nie spotykanej dotąd w naszym kraju.

Opis przedmiotu:
SUPER PREZENT
GOKART NA PEDAŁY renomowanej firmy:
To najwyższej jakości pojazd i bardzo nowoczesny wygląd ,
Dostarczy frajdy z zabawy każdemu Dziecku przez wiele lat.
Posiada duże koła , co bardzo zwiększa komfort jazdy.
Nowoczesny ergonomiczny, sportowy kształt oraz stalowa super mocna rama - specjalnie
wzmocniona.
Możliwość jazdy pojazdem do przodu i do tyłu.
Wygodne, regulowane siedzonko i pasy bezpieczeństwa
Sportowa nowoczesna kierownica z dźwiękami, a ręczny hamulec zwiększa bezpieczeństwo
jazdy.
Bardzo dobrej jakości łańcuch, z łatwą możliwością regulacji jego naciągu.

Kolor czarny:
Obecna wersja posiada miękkie siedzenie z logiem MB:
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Kierownica z dźwiękami:

Możliwość regulacji położenia kierownicy:
Duże pedały:
Miękkie koła EVA:
Ręczny hamulec:
Siedzenie z pasami i regulacją położenia:
Obecna wersja posiada miękkie siedzenie z logiem MB:

Opis funkcji
duże koła EVA
miękkie siedzenie z logiem MB
przekładnia łańcuchowa - zębatki metalowe
maksymalne obciążenie 40 kg
doskonała jakość materiałów.
pojazd na licencji Mercedesa
możliwość jazdy do przodu i do tyłu
wygodne profilowane siedzenie z pasami bezpieczeństwa
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możliwosć przesuwania siedzenie +-2 cm
możliwość regulacji wysokości kolumny kierownicy - 2 zakresy
sportowa kierownica z dźwiękami- zasilanie 2AA ( brak w zestawie) - dźwięki klaksonu, uruchamiania
pojazdu, oraz melodie
hamulec ręczny
gruba rama

Parametry techniczne:

waga produktu: 13,5 kg,
obciążenie do 40 kg,
bardzo mocna konstrukcja,
szerokie koła EVA
waga z opakowaniem: ok.: 18,2 kg

Wymiary:

długość całkowita ok: 112 cm,
szerokość ok: 56 cm,
wysokość do kierownicy ok: 64 cm,
wysokość całkowita siedzenia ok: 58 cm,
wysokość do siedziska od ziemi ok: 31 cm
średnica koła ok: 30 cm,
grubość koła: ok. 7 cm
odległość oparcia siedzenia od pedałów ok: 77 cm, ( przy maksymalnie wysuniętym pedale do przodu)
regulacja siedzenia 2 pozycje położenia.
wymiary siedzenia ok: 36x21 cm
wymiary oparcia ok: 33 x30 cm
opakowanie ok: karton:110*58*30
gokart zapakowany jest oryginalnie.
montaż to około 10-15 minut.
do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
instrukcja obsługi w języku polskim.
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.Wszystkie nasze zabawki posiadają certyfikat
CE - czyli są w pełni bezpieczne.

Ostrzeżenia:
1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu
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publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.
3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
4. Przeznaczenie od: 3 do 8 lat.

Zasady obsługi i eksploatacji gokartów na pedały.
1. Gokart jest dostarczany w oryginalnym kartonie do montażu, średni czas montażu 10 -15 minut w zależności od modelu.
2. Nie należy przeciążać gokarta. Obciążenie dopuszczalne znajduje się w instrukcji.
3. Gokartem z 1 siedzeniem może jeździć 1 osoba
4. Jeśli gokart posiada koła pompowane należy je pompować pompką ręczną a nie kompresorem elektrycznym - może to
skutkować uszkodzeniem felgi, dętki i opony.
5. Łańcuch w gokarcie z czasem może ulec naturalnemu wydłużeniu w takim przypadku należy go skrócić o jedno " oczko" lub
wyregulować po zdjęciu osłony łańcucha. Skrócenie i regulacja łańcucha należą do podstawowych czynności obsługi które
musi dokonywać użytkownik lub opiekun.

Informacje dotyczące użytkowania łańcucha:
Długość okresów międzykonserwacyjnych zależy od sposobu użytkowania i warunków jazdy na pojeździe. Łańcuch należy
czyścić regularnie, używając odpowiedniego środka do czyszczenia łańcucha. Nigdy nie stosować rozpuszczalników na bazie
kwasów ani zasad, takich jak odrdzewiacze. W razie użycia takiego typu rozpuszczalnika łańcuch może się zerwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
Sprawdzić, czy łańcuch jest uszkodzony ( deformacje czy pęknięcia), czy przeskakuje lub czy występują inne nieprawidłowości,
np. Samoistna zmiana przełożeń. W przypadku występowania jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub punktem serwisowym. Łańcuch może pęknąć, powodując upadek rowerzysty.
Uwaga:
Tarcze i zębatki należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym i następnie ponownie je smarować. Ponadto
czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym I smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości
łańcucha.
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Ostrzeżenia:
Należy bezwzględnie unikać zabawy w niebezpiecznych miejscach tj, ulica, zbocze górskie zbiorniki wodne, pochylnie. Nie
wolno bawić się pojazdem podczas burzy. Nie używać w ruchu ulicznym. Zabawa powinna odbywać się na terenach
bezpiecznych np. place zabaw, itp. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe elementy i możliwość
udławienia się. Zabawa może odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu powinna dokonywać osoba dorosła.
Nie wolno bawić się pojazdem na piasku i żwirze. Pojazd służy do jazdy po równej utwardzonej drodze. Należy stosować
wyposażenie ochronne . Zabawa może odbywać się tylko pod nadzorem osoby dorosłej wyłącznie w kasku i ochraniaczach.
Przed rozpoczęciem zabawy należy poinstruować dziecko jak obsługiwać pojazd. Hamowanie pojazdem odbywa się po
zaprzestaniu pedałowania lub po pociągnięciu za wajchę hamulca ręcznego.
Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować
upadkiem, zderzeniem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich. Konserwacja: przetrzeć
wilgotną szmatką, nie polewać wodą. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie
wykonanie tych czynności może skutkować odpadnięciem elementu lub koła i co może powodować przewrócenie pojazdu lub
upadek dziecka.
Opakowanie nie jest zabawką, należy je usunąć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować
etykietę oraz instrukcję w celu przestrzegania środków ostrożności oraz właściwego użytkowania zabawki. Montażu należy
dokonać zgodnie z instrukcją znajdującą się wewnątrz opakowania.. Należy wybrać bezpieczne miejsce do zabawy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci do 3 lat.
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