Audi Q5 Duo
Otroški avtomobil na akumulator

Navodila za montažo
in test delovanja
neprečiščena verzija

V teh navodilih smo opisali postopek našega sestavljanja in preizkusa avtomobila.
PRIPRAVLJALNA DELA
Pri montaži so vse potrebne komponente razen klešč, noža in križnega izvijača. Predlagamo
izvijač srednje velikosti, po možnosti naj je magnetni.
Odprite pokrov škatle, odstranite vse zaščite avtomobila, ki so postavljene zaradi transporta.
Dvignite plastično vrečo z vsebino iz škatle. Preverite da je škatla popolnoma prazna. Škatlo
obrnite tako, da je spodnji del (še zlepljen z lepilnim trakom) na zgornji strani tako, da lahko
hodite okrog nje. Škatla bo vaša delovna miza za montažo.
Odstranite telo avtomobila s kompletno vsebino iz velike plastične vrečke. Vse komponente
odložite poleg, da vas ne motijo pri sestavljanju. PAZITE v spodnjem delu avtomobila med
zadnjimi kolesi je še en velik del (zadnje steklo avtomobila. Pazite ko ga jemljete ven, da ga
ne popraskate. Ne jemljite komponent iz dodatnih vreč dokler jih ne boste potrebovali pri
montaži.
Obrnite telo avtomobila in ga položite na delovno škatlo tako, da je spodnji del zgoraj.
NAMESTITEV KOLES
Najprej odstranite gumice, ki so nameščene čez sprednje in zadnje motorje. Te so postavljene
zaradi transporta, Vsa kolesa so popolnoma enaka
(Slika desno). Kolesa se pred montažo morajo
kompletirati iz dveh komponent; kolesa /na sliki
spodaj) in priklopnega dela (na sliki v sredini zgoraj).
Na sliki je sprednja stran gume (levo). Priklopni del se
postavi na zadnjo stran kolesa s stranjo, kot se vidi na
leme priklopnem delu. Priklopni del se postavi na kolo
in vse skupaj na os avtomobila. Ko ste postavili kolo
na sprednjo so ga porivajte proti motorju. Za motorjem
je ena vzmet. Z eno roko pritisnite motor proti
notranjosti (obvladujete silo vzmeti) in kolo potisnite do konca do motorja. Os bo »pokukala«
skozi koli. Postavite objemko in zavijte vijak kolikor se da ročno. S priloženim belim ključem
zavijte matico kolikor se da. Enako naredite še na drugi strani.
Pri zadnjem kolesu pa postavite kolo s priklopnim delom tesno do motorja. Postavite objemko
in zavijte z roko matico kolikor se da. Sedaj pa zadnjo os potisnite do konca proti nasprotni
strani. Postavite kolo, objemko in zavijte matico z roko kolikor se da. Sedaj vzemite oba
ključa za zavijanje in jih postavite na obe matici obeh koles. Kolo na desni strani zavijajte v
smeri kazalcev na uri, kolesa na levi strani pa v nasprotni smeri. Matice privijte kolikor se da
močno (na pa preveč). Preverite sli os na obeh koncih »kuka« enako iz matice.
NAMESTITEV OKRASNIH POKROVOV
Okrasni pokrovi se pritrdijo na kolo s tremi zatiči. Postavite en zatič v luknjo v kolesu in
pritisnite okrasni pokrov proti notranjosti. Morate slišati še dvakrat »KLIK«, ko se zatiči
zaskočijo. Ponovite isto na ostalih kolesih.

ZAŠČITNA KOLESA ZA VLEKO IN STARŠEVSKA ROČKA
Preverite zaščitna kolesa za vleko ali jih lahko potegneta ven in ali se normalno vrtijo. Če se
ne vrtijo lepo malo odvijte vijak s katerim so privite. Vrnite kolesa na njihovo staro mesto.
Preverite še starševsko ročko za vleko. Je na sprednjem delu avtomobila. Obrnite jo in jo
postavite v položaj, da je zunaj sprednjega dela avtomobila. Vrnite nazaj ročno v stari položaj.
Na spodnjem delu avtomobila ste končali. Obrnite avtomobil in ga postavite na kolesa.
NAMESTITEV VOLANSKEGA OBROČA
Čez volansko os je postavljen plastični pokrov, ki ga varuje pri transportu. Snemite vijak, ki
je postavljen v volanskem obroču. Priklopite kabel na volanskem obroču z kablom, ki je
zataknjen okoli volanske osi. Postavite volanski obroč na os in ga potisnite navzdol dokler se
luknje na volanskem obroču na sovpadajo z luknjo na volanski osi. Potisnite v luknjo vijak,
na drugo stran matico in vse skupaj močno privijte.
NAMESTITEV LCD ZASLONA
LCD zaslon je pritrjen na armaturno ploščo z lepilnim trakom. Odstranite lepilni trak. LCD
zaslon se pritrdi v odprtino na armaturni plošči z štirimi zatiči (dva zgoraj in dva spodaj). Na
eni med krajšimi stranicami zaslona je na sredini mali gumb. Pri montaži ta gumb mora biti
na desni strani in reže za micro SD kartici in USB ključ na spodnji strani. Pazljivo porinite
zaslon proti notranjosti in pazite, da se vsi zatiči zaskočijo.
NAMESTITEV STRANSKIH STEKEL
Stranska stekla postavite v odprtine na vratih. Hitro boste ugotovili katero je za leva in katero
za desna vrata. Ko ste potisnili do konca vse skupaj pritrdite s tremi vijaki Vijake postavite v
tiste luknje v katerih ni vijakov (vsaka druga je prosta).
PRIKLOP ELEKTRIKE
V desnem zadnjem delu avtomobila (pod sovoznikovim sedežem) sta dve žici z rdečimi
veznimi elementi, ki sta prosti. Najdi ju. Ta dva konca električne povezave povežite tako, da
spojite ta dva povezovalna člena.
NEMSTITEV SPODNIH DELOV SEDEŽEV
Spodnji del sedeža ima spredaj dva zatiča. Potisnite sedež tako, da se ti zatiči uležejo v svoje
luknje. Spustite sedež do konca dol. Pazite, da so varnostni pasovi lepo postavljeni (niso kje
zviti ali se zatikajo) na sedež. Na zadnji strani ob vogalih sta dve luknji. Skozi te luknje privijte
sedež za podnožje sedeža z dvema vijakoma. Enako storite še pri drugem spodnjem delu
sedeža.
NAMESIIEV ZADNJEGA STELA
Zadnje steklo položite na zadnji del avtomobila. Vstavite prvi zatič na eni skranji strani na
svoje mesto. Z eno roko varujte vstavljeni zatič z drugo po pripravite naslednjega na svoje
mesto. Ko je drugi vtič pripravljen ga potisnite v njegovo ležišče in sedaj varujte ta zatič.
Postopek ponavljajte dokler ne vstavite vse zatiče v njihove luknje. Ko ste končali še preverite
ali so vsi zatiči na svojih mestih in ali je zadnje steklo lepo prileglo karoseriji.

NAMESTITEV NASLONJAL SEDEŽEV
Naslonjalo potisnite naravnost, da se zaskoči v pripravljene reže na spodnjem delu sedeža.
Ko je naslonjalo lepo postavljeno ga še zavarujte z vijakom skozi pripravljeni luknji. Enako
storite pri drugem naslonjalu.
NAMESTITEV VETROBRANSKEGA STEKLA
vetrobransko steklo položite na sprednji del avtomobila. Vstavite prvi zatič na eni skranji
strani na svoje mesto. Z eno roko varujte vstavljeni zatič z drugo po pripravite naslednjega na
svoje mesto. Ko je drugi vtič pripravljen ga potisnite v njegovo ležišče in sedaj varujte ta
zatič. Postopek ponavljajte dokler ne vstavite vse zatiče v njihove luknje. Ko ste končali še
preverite ali so vsi zatiči na svojih mestih in ali je vetrobransko steklo lepo prileglo karoseriji.
NAMESTITEV STRANSKIH OGLEDAL
Stranska ogledala ni moč zamenjati med sabo. Paziti je treba le da so dovolj globoko
potisnjena v svoja ležišča. Tudi tu morate slišati značilni »KLIK«.
TEST DELOVANJA AVTOMOBILA
Prižgite sedaj avtomobil na rdečem stikalu v osrednjem delu avtomobila. Zaslišali boste zvok
zagona avtomobila. Na levem delu armaturne plošče je stikalo za prižiganje luči. Preverite ali
s priklopom prižgejo žarometi in zadnje luči. Desno od volanskega broča je ročica prestav.
Postavite je v pozicijo najbolj dol (vožnja nazaj). Pritisnite pedal za plin. Avto se premakne
nazaj. Postavite ročico v prvo prestavo. Pritisnite pedal za plin. Avto se premakne naprej.
DALJINSKI UPRAVLJALES IN SINHRONIZACIJA
Vaše vozilo uporablja daljinski upravljalec 2,4G ZM
ATR01. Na spodnji strani daljinskega upravljalca je
prostor za dva bateriji 1,5V tipa LR03 AAA (niso
priložene). Ležišče baterij je zavarovano s pokrovom
ta pa je pritrjen z enim vijakom. Odvijte vijak,
odstranite pokrov in pravilno postavite bateriji.
Zaprite pokrov in zavijte vijak. Prepričajte se, da
avtomobil ni prižgan. Vstavite navadne alkalne
baterije. Uporabo polnilnih baterij odsvetujemo, ker ni
zanesljivo, da bo daljinski upravljalec deloval.
Ugasnite avtomobil če je prižgan. Na daljinskem upravljalcu pritisnite tipko za naprej ali za
nazaj in ju držite 3 sekunde. Na daljinskem upravljalcu bo utripala lučka. Držite še naprej
tipko in prižgite avtomobil. Pa kratkem času se bosta avtomobil in daljinski upravljalec
povezala, lučka bo nehala utripati in avto se bo premaknil naprej ali nazaj (odvisno katero
tipko ste držali. Takoj spustite tipko na upravljalcu. Sinhronizacija je končana. Postopek bo
morda potrebno ponoviti pri zamenjavi baterij v daljinskem upravljalcu. Še preverite, kako se
vede avtomobilček z uporabo daljinskega upravljalca. Na levi strani zgoraj je tipka za naprej,
spodaj pa za nazaj. Na desni strani so tri tipke. Z zgornjo tipko fiksirate hitrost s katero želite
da se avtomobil premika. Pod njo sta tipki za levo in desno. V središčnem delu upravljalca je
tipka STOP za brezpogojno zaustavitev vozila. Preverite premikanje vozila naprej in nazaj ter
levo in desno.

LCD ZASLON
Ob zagonu LCD prikazovalnik se prikaže začetna slika kot na primeru desno. V središčnem
delu lahko izbirate kaj želite predvajati MUZIKO
(ikona levo) ali FILME (ikona desno). V zgornjem
delu zaslona so štiri ikone. Čisto levo je ikona HOME,
ki vas pelje vedno na začetek. Desno od nje (leva med
tremi v desnem delu) je ikona pri kateri lahko izbirate
glasnost predvajanja (1-40). Srednja ikone (med tremi
na desni strani) vam ponuja nastavitve v kakšnem
načinu naj se predvaja vsebina. Čisto desna ikona vas
vedno vrne za en korak nazaj glede na to v katerem
postopku ste. Na desni strani LCD zaslona je mala
tipka. Ko jo držite nekaj čas se LCD zaslon izklopi. To tipko uporabite takrat, ko ne želite
uporabljati LCD predvajalnika saj ga s tem hranite in po nepotrebnem ne porabljate energijo.
GUMBI NA VOLANSKEM OBROČU
Na vodoravnem delu volanskega obroča sta dva gumba. Levi gumb sproži hupo. Desni gumb
je stikalo s katerim pošiljate LCD predvajalniku komando, da preskoči trenutno izvajanje in
pojde na naslednjo glasbo ali film.
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