NÁVOD K SESTAVENÍ
DĚTSKÉ EL. AUTÍČKO VOLKSWAGEN BEETLE DUNE
VWDUNE

Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.
Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá
krásný lesk.
Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené
funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.
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Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Obr. 1: Sejměte všechny pásky a sundejte součástky na osách.
Obr. 2: Namažte osu na obou stranách vazelínou nebo olejem.
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Obr. 3: Nyní si připravte zadní kola – ta s větším unašečem.
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Obr. 4: Nasaďte obě zadní kola na osu.
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Obr. 5: Všechna kola nasaďte tak, aby šípy (vzorek) na pneumatikách směřovaly stejným směrem. Obr. 6:
K oběma kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku.
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Obr. 7 a 8: Nyní ke kolům přiložte matice, které následně utáhněte. Při dotahování matic si osu přidržte
kleštěmi jako na obrázku. Pozor – kola se po dotažení musí volně otáčet.
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Obr. 9-12: Přišroubujte na obou stranách podle obrázků.
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Obr. 13: Na levou i pravou přední osu nasaďte jednu kovovou podložku.
Obr. 14: Obě přední osy namažte vazelínou/olejem.
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Obr. 15: Namažte osu řízení a oko na nápravě vazelínou/olejem.
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Obr. 16: Připravte si přední kola.
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Obr. 17 a 18: Nasaďte obě přední kola. Šípy (vzorek) na všech čtyřech pneumatikách musí směřovat
stejným směrem.
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Obr. 19: K oběma předním kolům nasaďte 1-2 kovové podložky v závislosti na volném místě na ose. Obr.
20: Nyní ke kolům přiložte matice a utáhněte je.
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Obr. 21: Matice u obou kol utáhněte. Pozor – kola se po dotažení musí volně otáčet. Obr. 22: Vyšroubujte
šroubek z volantu.
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Obr. 23: Namažte tyč volantu vazelínou/olejem. Obr. 24: Zapojte konektory volantu. Pozor – po zapojení
konektorů volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.
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Obr. 25: Zapojené konektory spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.
Obr. 26 a 27: Volant přišroubujte.
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Obr. 28: Nasaďte přední okno.
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Obr. 29 a 30: Nasaďte obě zpětná zrcátka.
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Obr. 31 a 32: Zapojení baterie
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Obr. 34 a 35: Nyní nasaďte sedačku – plastové výstupky na zadní straně sedačky musí zapadnout do otvorů
v autíčku.
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Obr. 35: Sedačku na obou stranách přišroubujte.
Obr. 36: Autíčko rukou nadzvedněte a stlačte rukou pedál, abyste ověřili správné otáčení kol
vpřed/vzad.
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Obr. 39 a 40: Otevření dveří
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Obr. 41 a 42: Výklopná kolečka a přední výklopné madlo pro ruční tažení autíčka.
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OVLÁDACÍ PRVKY
Hlavní vypínač
Zapnout/Vypnout autíčko

Tlačítka pro klakson
Pedál:
Stlačením se auto rozjede,
uvolněním zabrzdí

Řadící páčka
- jízda vpřed
- neutrál/stop
- jízda vzad

Indikátor nabití baterií
Bluetooth
Pro sladění autíčka s telefonem
Rychlájízda
Pomalá jízda

FM rádio

Zásuvka pro
nabíječku

USB

Vypínač světel:
Zapnout/Vypnout
Zabudovaná muzika

Stisknutím:předchozí skladba
Přidržením:snížení hlasitosti

Hlavní vypínač
Zapnout/Vypnout autíčko

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy

Stisknutím:další skladba
Přidržením:navýšení hlasitosti

(vpřed/vzad)

autíčko vždy ! nejprve zastavte !, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek !!
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA. Pozor na
správnou polaritu + / -

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.
Na ovladači stiskněte a přidržte tlačítko M, LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku
(tlačítko M stále držte stisknuté) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED
dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.
Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.
Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového
ovladače.
V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.
Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se
znovu zapne.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad)
autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

Tlačítko M
pro sladění ovladače s autíčkem

Brzda
Tlačítkem autíčko okamžitě zabrzdíte.
Aby bylo možné auto znovu ovládat, je
potřeba opětovného stisknutí .

Vpřed

Vzad

Doprava
Doleva
Tlačítko S
Pro volbu tří rychlostí

LED ukazatel zvolené
rychlosti
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NABÍJENÍ BATERIÍ
Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru
netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte pouze originální
nabíječku určenou k tomuto vozítku!
Nabíjení
•
•

Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte
maximálně 15 hodin.

•

Během nabíjení může být baterie i nabíječka
teplá.
Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte
baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.
Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii
chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí
provádět pouze dospělá osoba starší 18ti let.
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