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The fixing glue meson 
on the screw can 
prevent the screw 
from dropping out.
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3. Install steering wheel battery and steering wheel

4. Install backrest

5. Install left and right handrails and protective railing

Push the button on handrails and protective railing, fixing left and right handrails and protective railing (part 6) 
into the designated position at the two ends of the backrest, and lift the other end of the handrails to the 
designated position of the steering wheel.

7. Finished

Battery box is at the bottom of the steering wheel. Turn over and open the steering wheel, align positive and 
negative poles of the battery, install two AA batteries, close the cover and tighten the screws. 

IV. Function and Operation 

Pull up the spring fastener and move the foot treadle 
in the designated place. 

Press the button on the handle, height can be adjusted, 
pull up and the handle can be pulled out.

Press the push button on the handle and meanwhile 
put the handle (part 7) into the position specified on 
the upper end of the backrest.

Steering wheel music function:

Storage function:
● When lifting up the seat plate and opening the backrest, you will find that there a larger space in which 
   other toys and sundries of children can be placed so as to train children’s sorting and storage abilities.

● Left key right key music button: each has three pieces of music, and every time you click a button, it will 
   lead to a piece of music, and so on. Continue pressing the keys, there will be a Loop Playback of 3 music 
   pieces.
● Car horn button on the steering wheel: Every time you press the horn button once, the tantara will last for 
   some time.

Insert steering wheel (part 2) into the upper end of 
swing arm of steering wheel, and then tighten them 
using screw (part 10) and screw cap (part 11) 
respectively.

6. Install pull grip

6 6

ButtonButton

1

3

1. Car Body

3. Backrest

2. Steering Wheel

5. Steering wheel 
    assembly in the 
    front of the cart

7. Push handle

10. Steering wheel screw
      5×23PM

11.Steering wheel
      locknut (5MM)

6. Handrails and 
    protective 
    railing 

4. Swing ar 
    steering wheel

8. Screw of steering wheel 
    in the front of the cart
   3.5×18BAB
   4PCS

9. Screw of steering wheel 
    assembly in the front of 
    the cart 4×15PWAB
    (D=15)

Please read the 
installation 
instructions 

carefully before 
installation

Mercedes-Benz AMG GLE 63
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1. This product is suitable for the children of 2-6 years old, and shall be used under adult supervision! 
2. Product dimensions: 69 × 48.8 × 93CM
3. Product maximum load weight: 23kg 
4. Product operating ambient temperature: 0-40�

5. Steering wheel power supply: 2×1.5V AA battery (excluded in this product) 

I. Product Specifications and Parameters

II. Components List

Mercedes-Benz AMG GLE 63Mercedes-Benz AMG GLE 63

III. Assembly Diagram
1. Install swing arm of steering wheel

2. Install steering wheel in the 
    front of the cart

Turn over the cart and assemble swing arm of 
steering wheel (part 4) into the designated position 
in front of the car.

Put the steering wheel (part 5) into the designated 
position in the front of the cart. Before installation, 
align the front steering wheel with the hole on the 
car, and then fasten them with the screw (part 8) 
and the screw (part 9), respectively.

Running state

Before mounting the backrest (part 3), first turn the end 
braking knob of the backrest to the running direction 
shown on picture, and then insert it to the designated 
position at the back.

Produkt może być użyty jako:

jeździk z poręczami blokującymi wypadanie

 jeździk bez podłokietników

pchacz
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I. Specy�kacja produktu:

1. Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
   Produkt jest przeznaczony do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Wymiary pojazdu po złożeniu wynoszą: 69 × 49 × 93 cm.
3. Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 23 kg.
4. Produkt może być używany w temperaturze od 0 do 40 stopni C*****.
5. Do zasilania kierownicy służą 2 baterie 1,5V AA (brak w zestawie).

II. Lista części:

1. Pojazd

2. Kierownica

3. Oparcie na plecy

4. Drążek kierownicy

6. Podłokietniki 
    blokujące 
    wypadanie

7. Rączka do pchania

8. Śruba do mocowania 
    przedniej osi 
    3,5x18BAB 
    (4 szt.)

9. Śruba do mocowania 
    przedniej osi 
    4x15PWAB 

10. Śruba do mocowania 
       kierownicy 
       5x23PM

11. Nakrętka do mocowania 
       kierownicy 5mm

III. Instrukcja montażu:
1. Montaż drążka kierownicy

Obróć pojazd i zamontuj drążek kierownicy 
(część 4) w przeznaczone do tego miejsce 
z przodu jeździka.

2. Montaż przedniej osi

Ustaw przednią oś pojazdu (część 5) 
w przeznaczone do tego miejsce z przodu jeździka. 
Przykręć oś za pomocą 4 śrub (część 8) i śruby 
(cześć 9) zgodnie z rysunkiem.

3. Montaż baterii i kierownicy

Przegroda na baterie znajduje się pod kierownicą. Odwróć kierownicę i włóż 2 baterie AA zgodnie z ich polaryzacją. 
Nałóż pokrywę na przegrodę i przykręć śruby. 

4. Montaż oparcia na plecy

Zamocuj kierownicę (część 2) na gónym końcu drążka 
kierowncy. Całość polącz wkręcająć śrubę (część 10) 
w nakrętkę (część 11).

Przed montażem oparcia na plecy (część 3) przekręć znajdującą 
się na nim gałkę do pozycji JEŹDZIK zgodnie z rysunkiem.
Następnie wsadź oparcie na plecy w odpowiednie miejsce 
z tyłu pojazdu.

Wciśnij przycisk na podłokietnikach (część 6) i zamocuj je w odpowiednich miejscach po bokoach opracia na plecy.
Następnie podnieś przód podłokietników i zamocuj na kierownicy. 

5. Montaż lewego i prawego podłokietnika

6. Montaż rączki 
   do pchania 7. Gotowe

Wciśnij przycisk na rączce do pchania (część 7) i wsadź ją 
w odpowiednie miejsce na górze oparcia na plecy.

IV. Dodatkowe funkcje pojazdu:

Muzyka z kierowncy
* Lewy i prawy przycisk MUZYKA: każde naciśnięci przycisku spowoduje uruchomienie jednej z 3 melodii.
* Przycisk KLAKSON: każde naciśnięci przycisku spowoduje uruchomienie odgłosu klaksonu.

Schowek
*Podnosząc siedzenie otwieramy schowek na inne zabawki.

Podnosząc zatrzaski na spodzie jeździka możemy 
wysunąc podnóżki.

Wciskając przycisk na rączce do pchania i lekko ją podciągając 
możesz zmienić jej wysokość lub ją wymontować.  



69CM

93CM

48. 8CM

Control nose 
wheel steering

“Mercedes-Benz”,        ,        and the design of the enclosed product are subject to intellectual 
 property protection owned by Daimler AG. They are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys 
 Company Limited under license. 
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Problems

Music sound is distorted or 
silent Check whether the battery power is enough, otherwise charge or replace it. 

Check

Push the handrail fence switch, lift it up, and open it 
to the two sides.
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9 Transfiguration of product

VIII. Dimensions of entire car

V. Simple Fault Removal Guidance

(1) The product contains electronic components and must not be used in water or in a damp environment. 
      Clean it with a piece of dry cloth.
(2)  The rotatable parts of baby car should be often examined to see whether foreign matters hinder the 
      rotation and keep a normal lubrication condition. 

Press the button on the handrails and pull out, the 
handrails can be removed.

7
Turning the knob at the rear of backrest to the direction 
shown as picture      is the function of scooter. 8

Turning the knob at the rear of backrest to the direction 
shown as picture      is the function of hand cart.
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VI. Care and Maintenance

Cart: turn the end braking knob of the backrest 
to the running direction shown on picture     to 
form a pushcart.

Learning walker: Fold up the foot plate as picture      shows, 
and remove the handle (part 7) in the way     of operation 
function, and turn the end braking knob of the backrest to 
the running direction shown on picture       . Then, we can 
get a learning walker to help he or she learn to walk.

Assistant walker: Folding up the foot plate as picture     
shows, and removing handle (part 7) and handrails (part 6) 
in the way operation function      ,       ,      shows, and turning 
the end braking knob of the backrest to the running direction 
shown on picture      , we can get a assistant walker and can 
moving forward using feet.

VII. WARNING
1.  Use 2 X 1.5V AA batteries (not included).
2.  Pay attention to the +/-polarity.
3.  Rechargeable batteries must be charged by an adult only.
4.  Do not recharge batteries if they are not rechargeable.
5.  Remove rechargeable batteries from steering wheel battery compartment before charging.
6.  Do not mix new/old batteries.
7.  Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
8.  Always remove the batteries from steering wheel battery compartment if it is not used for a 
     long time.
9.   Exhausted batteries are to be removed from the toy.
10. Different types of batteries are not to be mixed.
11. The supply terminals are not to be short-circuit. 

(1). BATTERY WARNING

(2). PRODUCT WARNING
1.  Product assembly should only be undertaken by a responsible adult.
2.  This product can be disassembled and the small parts may be swallowed by small children. 
     Children using this product must be under the supervision of an adult at all times.
3.  This product must be thoroughly checked for safety before allowing a child to use it.
4.  It is recommended that children always wear shoes and other protective clothing and 
     equipment (e.g. helmet, gloves, kneepads etc.) during use.
5.  This product must only be used on a flat level surface. Do not use it on a public road 
     or near dangerous areas such as steps, uneven ground, water etc.
6.  This car must only be used by a single child, maximum load 23kg.
7.  Improper use may damage components.
8.  The product packaging is not a toy and must be kept away from children. To avoid 
     suffocation, remove all packaging material after product assembly.
9.  These instructions contain important information, please retain them after product assembly.

WARNING

WARNING

WARNING

(3).WARNING

Protective clothing and equipment should always be worn when 
using this product.

Please keep the product and all parts away from children before full 
assembly has been completed by a responsible adult. Unassembled 
product contains small parts and potentially harmful sharp edges.

To reduce the risk of injury, adult supervision is required at all times.
In the interests of safety, DO NOT  use this product on public roads, 
near motor vehicles, uneven ground, swimming pools or where 
there is water.
Product must only be used by one child at a time.
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Wciśnij przycisk blokady podłokietników (obok kierownicy), 
lekko je podnieś i otwórz na zewnątrz.

Wciśnij przycisk na podłokietnikach i lekko pociągając możesz 
je wymontować. 

Przekręcając znajdującą się na opraciu na plecy gałkę 
zgodnie z rysunkiem 7 uzyskasz jeździk.

Przekręcając znajdującą się na opraciu na plecy gałkę zgodnie
z rysunkiem 8 uzyskasz pchacz.

Transformacja produktu:

* jeździk z podłokietnikami: 
Schowaj podnóżek zgodnie z rysunkiem 3, następnie wmontuj 
rączkę do pchania zgodnie z rysunkiem 4, następnie przekręć 
znajdującą się na opraciu na plecy gałkę zgodnie z rysunkiem 7, 
a uzyskasz jeździk z podłokietnikami, pozwalający dziecku 
na naukę chodzenia.

* jeździk bez podłokietników:
Schowaj podnóżek zgodnie z rysunkiem 3, następnie wmontuj 
rączkę do pchania zgodnie z rysunkiem 4, natępnie wymontuj 
podłokietniki zgodnie z rysunkami: 4,5 i 6, następnie przekręć 
znajdującą się na opraciu na plecy gałkę zgodnie z rysunkiem 7, 
a uzyskasz jeździk bez podłokietników, pozwalający dziecku 
chodzić z asystą.

* pchacz:
Przekręcając znajdującą się na opraciu na plecy gałkę 
zgodnie z rysunkiem 8 uzyskasz pchacz.
Istnieje możliwość kierownia pozjazdem za pomocą 
rączki do pchania.

V. Usuwanie problemów:

Słabnie dźwięk lub nie gra 
muzyka.

Sprawdź stan baterii. Zamontuj nowe baterie lub naładuj akumulatorki.

VI. Czyszczenie i konserwacja:
1. Produkt zawiera elemety elektroniczne i NIE WOLNO go używać w wodzie lub przy dużej wilgotności.
   Czyścić za pomocą suchej szmatki.
2. Koła i podwozie powinny być często sprawdzane, czy elementy z zewnątrz nie blokują prawidłowego funkcjonowania osi.

VII. Ostrzeżenia:
(1) Ostrzeżenia związane z bateriami:
1. Używać wyłącznie 2 baterii 1,5V AA (brak w zestawie).
2. Baterie należy umieścić zgodnie z ich polaryzacją (+/-). 
3. Akumulatorki powinny być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Nie wolno próbować ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
5. Wyciągnij akumulatorki z przegrody pod kierownicą w celu ich naładowania.
6. Nie należy mieszać nowych z używanymi bateriami, lub baterii różnych 
producentów.
7. Nie należy mieszać baterii alkaicznych ze standardowymi czy aklumulatorkami.
8. Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć aby zapobiec 
ich wylaniu.
9. Baterie wyczerpane należy wyjąć z pojemnika na baterie. 

(2) Ostrzeżenia związane z produktem:
1. Montażem pojazdu powinna zajmować się wyłącznie osoba dorosła.
2. Dziecko używające produktu powinno znajdować się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej. 
   Istnieje ryzyko połknięcia małych części przez dziecko.
3. Pojazd należy szczegółowo sprawdzić pod względem bezpieczeństwa przed użyciem.
4. Podczas użytkowania produktu dziecko powinno mieć założone buty i akcesoria ochronne 
(kask, ochraniacze itp.).
5. Produkt należy używać wyłącznie na równych, płaskich powierzchniach. 
   NIE WOLNO poruszać się pojazdem po drogach, nierównym, pochyłym terenie, czy w pobliżu wody.  
6. Produkt może być użytkowany wyłącznie przez jedno dziecko z maksymalną wagą 23 kg.
7. Nieprawidłowe użycie może uszkodzić produkt lub jego część.
8. Opakowanie produktu nie jest zabawką i powinno zostać usunięte wraz z pozostałościami 
po montażu. 
   Istnieje ryzko połknięcia małych części lub opakowań przez dziecko.
9. Instrukcja zawiera ważne i przydatne informacje, dlatego warto ją zachować po montażu.

Aby zmniejszyć ryzyko urazu, nadzór osoby dorosłej jest konieczny 
przez cały czas użytkowania pojazdu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, 
NIE WOLNO używać produktu na drogach, w pobliżu ruchu samochodowego, 
nierównych terenów czy basenów.
Jeździkiem może się poruszać wyłącznie jedno dziecko.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Podczas użytkowania produktu dziecko powinno mieć założone 
buty i akcesoria ochronne.

Produkt przed złożeniem może zawierać ostre krawędzie i małe 
elementy, dlatego montażem powinna zajmować się wyłącznie 
osoba dorosła, bez obecności dziecka. Istnieje ryzko połknięcia 
małych części lub opakowań przez dziecko.

VIII. Wymiary jeździka:

i projekt wizerunku samochodu są własnością 
intelektualną Daimler AG.

importer: FunMarket Krystian Ślebioda, ul Pucka 19/1, 60-454 Poznań,
kontakt: strefa@ecotoys.eu , www.ecotoys.eu

Wyprodukowano w ChRL na zlecenie FunMarket.


