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• PEG PEREGO® tänab teid, et valisite selle toote. PEG PEREGO on üle 
50 aasta lapsi sõidutanud: esmalt oma kuulsate lapsevankritega, hiljem 
pedaalide ja akude jõul töötavate sõiduvahenditega. 
•  Lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, et õppida seda autot 
kasutama ja õpetada oma lapsele turvalist ja nauditavat sõitmist. Palun 
hoidke see kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks. 
•  Meie mänguasjad vastavad EMÜ nõukogu, IISG TÜV, lstituto ltaliano 
Sicurezza Giocattoli ja Ameerika Ühendriikide mänguasjade 
spetsifikatsiooni F963 ohutusnõuetele.   
 

Peg Perego S.p.A. on lSO 9001 sertifikaati omav ettevõte. 
Selle sertifikaadi omamine garanteerib meie aususe oma klientide 
suhtes ning toetab usaldust ettevõtte töössesuhtumisse. 
 

• Peg Perego jätab endale õiguse teha oma tootes muudatusi. Hind, 
kirjalikud materjalid, tootmisprotsessid või asukohad või nende mis tahes 
kombinatsioonid võivad igal ajal mis tahes põhjusel muutuda, ilma et 
ettevõte oleks kohustatud sellest teatama. 
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KLIENDITEENINDUS 
PEG PEREGO pakub müügijärgset teenindust otse või volitatud 
teeninduskeskuste võrgu kaudu, kust on võimalik tellida remonti ja 
varuosi. Teeninduskeskuste loend on ära toodud käesoleva 
kasutusjuhendi tagaküljel. 
 

Peg Perego on klientide teenistuses, püüdes rahuldada kõik nende 
vajadused parimal võimalikul viisil. Sellepärast peame oma klientide 
arvamusi tähtsaks ja väärtuslikuks. Oleksime väga tänulikud, kui 
täidaksite pärast meie toodete kasutamist KLIENDIRAHULOLU 
KÜSIMUSTIKU. Küsimustik on saadaval internetis aadressil 
www.pegpereqo.com. 
Pange palun kirja ka kõik tähelepanekud ja soovitused seoses 
küsimustikuga. 
 
KOKKUPANEKUJUHISED 
NÕUTAV ON KOKKUPANEK TÄISKASVANU POOLT! 
OLGE AUTO LAHTIPAKKIMISEL ETTEVAATLIK, ET VÄLTIDA 
VÄIKESTE DETAILIDE ALLANEELAMIST VÕI TERAVATEST 
SERVADEST TINGITUD VIGASTUSI. 
AKU ON JUBA AUTOLE PAIGALDATUD. 
 
KOKKUPANEK: Jälgi juhendis olevaid pilte: 

1.  Kinnita käigukang pesasse. 

2. Esipamperi kinnitamiseks keera pamprit alt üles. 

3. Kinnita pamper 2 kruviga 

4 . Paigalda juhtraua alone plastikkate ja kinnita kruvidega. 

5 – 6. Paigalda juhtraua külge käekaitsmed ja fikseeri kruviga. 

7. Kinnita juhtraud roolihoovale ja fikseeri  kruviga. 

8 - 9. Paigalda porilapid mõlemile poole : lükka porikumm 

pesadesse ja kinnita kruviga. 

10-11. Kinnita summuti torud 2tk. 

12. suru antenn avavusse kere tagaküljel. 

13-16.  Ava esiistme kaan ja ühenda aku pistik ja auto süsteemi 

pistik omavahel  

17. Vajutades pedaalile alustab auto liikumist ja vabastades jala 

auto pidurdub automaatselt . 

18. Käiguvahetus joon. 21-25: 

1- aeglane käik 

2- kiire käik 

R-  tagurpidi käik 

19-22. Kui kaitsehoob on kinnises asendis, saab kasutada ainult aeglast 
ja tagurpidikäiku. Soovides lisada 2 - kiire käigu, kruvige lahti kaitsehoob 
ning pöörake see nii, et selle saab kinnitada teise fikseerimisauku. Nüüd 
saab sõitta aeglase, kiire ja tagurpidi käiguga. Tagurpidikäik töötab siis, 
kui hoida kangi käega tõmmatuna taha. 
Liikumine: kasutada gaasipedaalile vajutamist. Pidurdamiseks võtta jalg 
pedaalilt, auto pidurdub automaatselt (elektriline pidur). 
 
AKU VAHETAMINE 
23-24. Keerake akusektsioon lahti ja avage see. Ühendage klemmid 
lahti, vajutades nende külgedele. Võtke akukinnitus ära. 
25-26.Võtke aku välja ja asetage uus sisse. Asetage akulaadija tagasi 
oma kohale, ühendage kaks klemmi ja keerake kinni  istme kinnituskruvi. 
 

AKU LAADIMINE 
HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA 
SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD!  
AKUT ON VÕIMALIK LAADIDA KA ILMA SEDA MÄNGUASJAST 
VÄLJA VÕTMATA. 
27. Ühendage elektriklemm A lahti akuklemmist B, vajutades sõrmedega 
selle külgedele. 
28. Ühendage akulaadija vooluvõrguga vastavalt antud juhistele. 
Ühendage omavahel klemm B ja akulaadija klemm C. Kui aku on laetud, 
tõmmake akulaadija pistik vooluvõrgust välja, seejärel ühendage 
klemmid C ja B lahti.  
29. Ühendage omavahel klemmid B ja A, kuni kuulete sulgumisklõpsu. 
Kui laadimine on lõppenud, ärge unustage sulgeda akusektsiooni kaant. 
  

AKU HOOLDAMINE JA OHUTUS 
Enne sõitmist laadige akut 18 tundi, et seda aktiveerida. Kui sellest 
nõudest kinni ei peeta, tekib püsiv akukahjustus. 
 

ETTEVAATUST 
Akusid ei tohi laadida lapsed, vaid ainult täiskasvanud. 
Ärge lubage lastel akusid käsitseda. 
Ärge ajage omavahel segamini vanu ja uusi akusid. 
 

AKU LAADIMINE 
• Ärge laadige akut kauem kui 24 tundi, järgides akulaadijaga kaasas 

olnud juhiseid. 
• Laadige akut siis, kui auto näitab aku tühjenemist – nii väldite aku 

kahjustamist. 
• Kui te autot pikemat aega ei kasuta, ühendage aku auto 

elektrisüsteemist lahti. Pidage meeles, et akut tuleb laadida 
vähemalt üks kord iga kolme kuu järel. 

• Ärge kunagi laadige akut, kui see on tagurpidises asendis. 
• Ärge unustage akusid laadimise ajal järelvalveta! Kontrollige neid 

regulaarselt. 
• Ärge kasutage asenduslaadijat ega akusid, millel ei ole PEG 

PEREGO heakskiitu. 
• Akud on suletud ja hooldusvabad. 
• Akude ühendamisel juhtmetega tuleb jälgida õiget polaarsust. 
 

HOIATUS 
• AKUD SISALDAVAD MÜRGISEID JA SÖÖVITAVAID AINEID. 

ÄRGE AVAGE NEID OMAVOLILISELT. 
• Akud sisaldavad happe baasil elektrolüüti. 
• Ärge ühendage akuklemme omavahel, sest see võib põhjustada 

plahvatuse või põlengu. 
• Laadimisel tekivad plahvatusohtlikud gaasid. Laadige akusid hästi 

ventileeritud kohas ning eemal kuumadest ja kergestisüttivatest 
esemetest. 

• Vanad akud tuleb autost välja võtta. 
• Kahjustuste vältimiseks ärge asetage akusid riiete lähedale. 
 

KUI TEKIB LEKE 
Kaitske oma silmi. Vältige otsest kokkupuudet elektrolüüdiga, kaitske 
oma käsi. 
Asetage aku plastikkotti ning järgige alltoodud juhiseid. 
 

KUI ELEKTROLÜÜT PUUTUB KOKKU NAHA VÕI RÕIVASTEGA 
Loputage jaheda veega vähemalt 15 minutit. 
Pöörduge kohe arsti poole. 
 

ELEKTROLÜÜDI NEELAMISE KORRAL  
Loputage suud ja kõri.  
Pöörduge kohe arsti poole. 
 

AKUDE KÕRVALDAMINE 
Aidake kaitsta keskkonda! 
Ärge visake vanasid akusid minema koos tavalise majapidamisprügiga. 
Viige vanad akud selleks määratud kogumispunkti. Lisateabe saamiseks 
pöörduge kohaliku keskkonnakaitseagentuuri poole. 
 

ETTEVAATUSABINÕUD AA PATAREIDE KÄSITSEMISEL 
Patareisid tohib sisestada ainult täiskasvanu või see peab toimuma 
täiskasvanu järelvalve all. Ärge lubage lastel patareidega mängida. 
• Patareide vahetuse peab teostama täiskasvanu.  
• Kasutage ainult tootja poolt määratud tüüpi patareisid. 
• Jälgige + ja – poole õigsust. 
• Ärge laske patareidel puutuda vastu metallosi (põlengu või 

plahvatuse oht). 
• Kui mänguasja pikemat aega ei kasutata, võtke patareid alati välja. 
• Ärge visake patareisid tulle. 
• Ärge püüdke laadida mittelaetavaid patareisid. 
• Võtke tühjad patareid mänguasjast välja. 
• Visake tühjad patareid selleks ettenähtud vanade patareide 

korduvkasutuskonteinerisse. 
 
AUTO HOOLDAMINE JA OHUTUS 
Antud toode vastab standardile EN 71 ning elektriliste mänguasjade 
ohutusstandardile EN 50088.  



See auto ei ole mõeldud kasutamiseks tänaval, liikluses ega pargitud 
autode läheduses. 
 
HOOLDUSJUHISED 
• Kontrollige regulaarselt auto seisundit, eriti selle elektrisüsteemi, 

pistikuühendusi, kaitsekorke ja laadijat. Rikke avastamise korral 
ärge püüdke autot ega laadijat kasutada. Kasutage remondiks 
ainult PEG PEREGO originaalvaruosi. 

• PEG PEREGO ei vastuta elektrisüsteemis omavoliliselt tehtud 
muutuste eest. 

• Ärge jätke autot ega akusid soojusallikate, nt radiaatorite, ahjude 
kaminate vms lähedale. 

• Kaitske autot vee, vihma, lume jms eest. Ärge sõitke autoga 
lahtises liivas ega poris, kuna see põhjustab lülitite, mootorite ja 
hammasrataste enneaegse rikkimineku. 

• Ülekoormuse korral, näiteks kui sõidetakse sügavas pehmes liivas, 
poris või ebatasasel maastikul, katkestab ülekoormuskaitse 
automaatselt elektritoite. Kümne või enama sekundi järel läheb 
kaitse automaatselt tagasi lähteasendisse, kuid normaalse sõidu 
jätkamiseks tuleb kõrvaldada ülekoormuse põhjus. 

• Määrige auto liikuvaid osi, nt rattalaagrid, rooliühenduste 
kokkupuutekohad, regulaarselt kerge määrdeõliga. 

• Auto pinda võib puhastada niiske lapiga. Mitte kasutada 
abrasiivseid puhastusvahendeid. 

• Autot tohivad puhastada ainult täiskasvanud. 
• Ärge võtke lahti auto mehhanisme ega mootoreid, kui te ei ole 

selleks saanud PEG PEREGO luba. 
 
Laetav 12V 8Ah suletud pliiaku 
2# 140W mootor 
 
OHUTUS 
HOIATUS! AUTOT TOHIB KASUTADA AINULT TÄISKASVANU 
JÄRELVALVE ALL! 
• Selle mootorsõiduki ohutuks kasutamiseks peab laps olema 

vähemalt 2-aastane või vanem, et ta oleks saavutanud piisava 
koordinatsiooni ja küpsuse. 

• Ärge kasutage autot järskudel nõlvadel ega treppide või astmete 
läheduses. See auto ei sobi kasutamiseks avalikel teedel. 

• Lapsed peavad autos või auto peal sõites alati kandma jalanõusid. 
• Ärge lubage lapsel asetada käsi, jalgu ega muid kehaosi, riideid 

ega muid esemeid töötava auto liikuvate osade lähedale. 
• Vältige sõiduki elektridetailide, mootorite, juhtmete ja lülitite 

märjakssaamist ning ärge kunagi peske autot voolikuga. 
• Ärge kunagi kasutage auto juures bensiini ega muid 

kergestisüttivaid aineid. 
• Auto on mõeldud ainult ühele lapsele. 
 
OHUTU SÕIDU REEGLID 
ÄRGE KATKESTAGE LÕBU: Jälgige, et teil oleks alati käepärast 
värskelt laetud varuaku. 
 

Teie lapse ohutuse tagamiseks: palun lugege enne auto kasutamist 
alltoodud juhised läbi ja järgige neid. 
 

• TÄHELEPANU: Kontrollige, et kõik rataste kinnituspoldid oleksid 
korralikult kinni. 

 

EDASILIIKUMINE: Soovitame alguses õppida sõitu esimese käiguga. . 
Kui laps on omandanud sõiduki juhtimise, siis alles lülitada sisse 2.käik. 
1.. käik on aeglane käik max 3,2km/h, 2 käik 6,5km/h, tagurpidi käik 
3,2km/h. Alustades sõitu võta kinni mõlema käega juhtrauast ja siis 
vajuta gaasipedaali. HTV alustab liikumist ning pidurdub koheselt kui jalg 
pedaalilt vabastada.  
• TAGURDAMINE: Lükata käiguvahetushoob ühe käega taha ja hoida. 

Asetada teine käsi juhtrauale ja vajutada jalaga gaasipedaali. Auto 
tagurdab kiirusega 3,2km/h. 

 
• PIDURDAMINE: Elektriline pidurisüsteem peatab auto automaatselt, 

kui laps tõstab jala pedaalilt. 
Õpetage lapsele auto õiget kasutamist, et mängimine oleks ohutu ja 
lõbus. 
 

• Enne käivitamist veenduge, et teel ei ole isikuid ega esemeid. 
• Sõita tuleb kahe käega juhtrauast kinni hoides ja kogu aeg teele 

vaadates.  
• Peatuda tuleb piisavalt varakult enne kokkupõrget. 
• ETTEVAATUST! Ülekoormuse korral, näiteks kui sõidetakse 

sügavas pehmes liivas, poris või ebatasasel maastikul, 
katkestab ülekoormuskaitse automaatselt elektritoite. Kümne 
või enama sekundi järel läheb kaitse automaatselt tagasi 
lähteasendisse, kuid normaalse sõidu jätkamiseks tuleb 
kõrvaldada ülekoormuse põhjus. 

 
 
PROBLEEMID? 
KUI AUTO EI TÖÖTA 
• Kontrollige, kas kõik pistikud on korralikult ühendatud. 
• Kontrollige kiirendilülitit; kui auto töötab, vahetage lüliti välja. 
• Kontrollige, et aku oleks elektrisüsteemiga ühendatud. 
 
KUI PUUDUB TOIDE 
• Laadige aku täis. Kui probleem püsib, konsulteerige PEG PEREGO 

volitatud teeninduskeskusega.’ 
 
TOOTE HOOLDUS JA REMONT 
1. Peg Perego toodetel on 24-kuuline garantii. 
Kõik Peg Perego mänguasjad töödatakse välja, valmistatakse ja 
katsetatakse maksimaalse hoolsusega ning täpsusega. Teile on tähtis, 
et Teie lapsel oleks ohutu, rõõmu pakkuv ja töötav mänguasi. Selleks 
kasutage alati remondiks, hoolduseks meie poolt ettenähtud töökodasid. 
Sealt leiate ka toodetele ettenähtud orginaalvaruosad. 
      
Maaletooja: AS SALOME AUTO 
Kadaka 42c Tallinn varuosad:  tel. 6808802 
 

Teeninduskeskused: 
Tallinnas Kadaka 42C, tel 680 8823 
Tartus Võru 242, tel 730 2850 
Pärnus Tallinna 82, tel 448 1700 
Kuressaares Kalevi põik 2, tel 452 1040

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

GARANTIITALONG 
 
Toode _____________________________  Number: ____________________________  
 
Müügikuupäev_______________________  Edasimüüja ____________________________  
 

Peg Perego  toodangul on 24-kuuline garantiiaeg, mille jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja 

tööaeg on tasuta.  Akudele kehtib garantii 6 kuud. 

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:  

- Toote valest kasutusest  tingitud vead ja rikked. 

- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked. 

- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad) 

- Rentimiseks kasutatud tooted. 

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong. 

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto aadressil: Tallinn,  Kadaka tee 42C. 

 

 
 

AS Salome Auto  
Tallinn: Kadaka tee 42C  Tartu: Võru 242 Kuressaares:  Kalevi 2 
  Tel  680 8801   Tel 730 2850   Tel 452 1040 
Pärnu: Tallinna mnt. 82 Valga Pihlaka tn 2 

 Tel 448 1700 Tel 733 7581 


