
VAIKIŠKA ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ
AUDI Q5 AQ5B, AQ5W
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 Keturių pakabų sistema.
 Lingavimo funkcija (papildomai).
 USB, MP3, TF kortelės lizdai.
 Priekinė sulankstoma rankenėlė.
 Dvi atsidarančios durelės.
 Odiniai sėdynės už esalai (papildomai).
 Guminiai ratai (papildomai).
 Maksimalus leidžiamas svoris – 30 kg. 
 Mašinėlę turėtų surink  k suaugusieji.

DĖMESIO:
 Prieš  naudodami  mašinėlę,  a džiai  perskaitykite  naudotojo  vadove pateikiamą informaciją  ir  įsi kinkite,  kad  gerai  ją

supratote.
 Prieš pirmą kartą naudodami mašinėlę, įkraukite ją bent 4-6 valandas.
 Išsaugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .
 Būkite atsargūs, kai naudojate mašinėlę, kad nenukristumėte, nesusidurtumėte su aplinkiniais daiktais, nesusižeistumėte

ir nesužeistumėte kitų. 

Informacija apie prietaisą
Dėkojame, kad įsigijote šią vaikišką elektrinę mašinėlę. Tikimės, kad ji suteiks Jūsų vaikams džiaugsmo daugybę metų. Skaitydami
naudojimo instrukcijas, atsižvelkite į prietaiso techninius parametrus:
Naudojančių vaikų amžius 3-8 m. Elektros ekimas Įkraunama baterija
Maksimali apkrova Iki 30 kg Baterija 12 V, 7 Ah*2
Grei s 3 km/h Matmenys 116 * 75 * 56 cm
Įkroviklis 12 V, 1000 mA Krovimo trukmė 8-12 valandų
Variklio parametrai Varomasis variklis 12 V 550 (10000 rpm)

Sukamasis variklis 12 V 550 (5000 rpm)
Vairo variklis 12 V 280 (13500 rpm)

Sudedamosios dalys

1



Nr. Dalies pavadinimas Paveikslėlis Kiekis (vnt.) Pastabos

1 Ratas 4

2 Veidrodėlis 2

3 Priekinis s klas 1

4 Vairas 1

5 Sėdynė 1

6 Langas 2

7 Galinis rėmas 2

8 Kėbulas 1

Papildomos dalys
1 M10 veržlė 4 Atsarginių dalių maišelis.

2 M5*35 varžtas 1 Atsarginių dalių maišelis.

3 Ø4*20 savisriegis varžtas 4 Atsarginių dalių maišelis.

4 Rato gaubtas 8 Atsarginių dalių maišelis.

5 Tarpiklis 8 Atsarginių dalių maišelis.

6 Kroviklis 1
7 Valdiklis 1

8 Instrukcijos 1
9 Ratlankiai 4

Surinkimas
 Mašinėlę turėtų surink  k suaugusieji. Surinkimas užtruks apie 10 minučių.
 Jums reikės atsuktuvo (kartu neparduodamas).
 Neleiskite vaikams lies  smulkių mašinėlės detalių ir su jomis žais , kad jie jų neprarytų ir nepaspringtų.
 Prieš  surinkdami  mašinėlę,  pa krinkite,  ar  jai  netrūksta  sudedamųjų  dalių.  Tinkamai  išmeskite  plas kinius  maišelius.

Neleiskite vaikams žais  su maišeliais, kad jie nepaspringtų ir neuždustų.

Galiniai ratukai

Varomųjų ratų prijungimas
 Apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, kaip parodyta paveikslėlyje. 
 Uždėkite rato gaubtą.
 Paspauskite ratą link galinės ašies taip, kad jis gerai susijungtų su varikliu.
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 Pritvir nkite rato gaubtą, naudodami tarpinę ir veržlę.
 Pritvir nkite ratlankį.
 Prijunkite kitą galinį ratą tokiu pačiu būdu.

Galinių tempimo ratukų prijungimas:
 Įstatykite tempimo ratukus į tam skirtą griovelį ir pritvir nkite Ø4*20 savisriegiu varžtu.

Priekinių ratų prijungimas

 Apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
 Uždėkite tarpinę ant priekinės ašies.
 Uždėkite rato gaubtą.
 Paspausdami prijunkite ratą prie priekinės ašies taip, kad jis gerai susijungtų su varikliu.
 Pritvir nkite rato gaubtą, naudodami tarpinę ir veržlę.
 Pritvir nkite ratlankį.
 Prijunkite kitą ratą tokiu pačiu būdu.

Vairo prijungimas

Sujunkite laidus taip, kad vairas būtų prijungtas prie baterijos. Jeigu laidai yra per ilgi, suvyniokite perteklinį laidą ir įdėkite į tam
skirtą skyrelį. Įsi kinkite, kad vairo laidai jungiasi prie valdymo skydelio. Pritvir nkite M5 veržlę, naudodami M5*35 varžtą.

Veidrodėlių prijungimas

Išlygiuokite  veidrodėlių  tvir nimo  griovelius  ir  griovelius  mašinėlės  korpuse.  Paspausdami  įstatykite  veidrodėlius  į  tam skirtus
griovelius.
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Priekinio s klo montavimas

Suraskite s klo montavimo griovelį. Paspausdami prijunkite priekinį s klą taip, kad jis užsifiksuotų. 

Sėdynės montavimas

Įstatykite sėdynę į mašinėlę taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Pritvir nkite sėdynę, naudodami Ø 4*20 savisriegį varžtą. 

Laidų sujungimas
Sujunkite raudoną mašinos korpuso laidą ir raudoną baterijos laidą. Atsižvelkite į baterijos poliškumą, kad išvengtumėte trumpojo
jungimo.

Naudojimas

 Supažinkite mašinėlę naudojančius vaikus su saugaus naudojimo taisyklėmis ir įsi kinkite, kad jie jas gerai suprato.
 Vaikai turėtų važiuo  mašinėle, k prižiūrimi suaugusiųjų.
 Naudodami mašinėlę, vaikai turėtų mūvė  šalmą, avė  batus ir sėdė  ant sėdynės.
 Vaikai turėtų naudo  mašinėlę saugioje aplinkoje, pavyzdžiui, šalia namų, sode ar žaidimų aikštelėje.
 Atsižvelkite į pateiktus amžiaus ir svorio apribojimus.
 Nelieskite važiuojančios mašinėlės ratų ir per daug prie jų nepriartėkite.
 Reguliariai krinkite mašinėlės laidus ir kitas jung s. Nekeiskite originalaus gamintojo dizaino. 
1. Grotuvas: su USB, MP3, TF kortelės lizdais. Baterijos įkrovimo ekranėlis.
2. Šviesos mygtukas: įjunkite arba išjunkite šviesą.
3. Įjungimo mygtukas: įjunkite arba išjunkite mašinėlę.
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4. Pirmyn/atgal mygtukas: naudokite kartu su akseleratoriumi, kad mašinėlė važiuotų pirmyn arba atgal.
5. Akseleratorius: naudokite kartu su pirmyn/atgal mygtuku, kad mašinėlė važiuotų pirmyn arba atgal.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

 Išjunkite elektros ekimą mašinėlei.
 Paspauskite  sujungimo su  mašinėle  mygtuką ir  įjunkite  elektros  ekimą mašinėlei,  kad valdymo pultas  susijungtų su

mašinėle. Tai padary  reikės, k pirmą kartą sujungiant mašinėlę ir valdiklį.
 Atverkite valdymo pulto baterijų skyrelį. Įdėkite dvi 1.5 V AAA baterijas (su mašinėle neparduodamos).
 Mašinėlėje mygtuku „nuotolinis valdymas / kojinis pedalas“ pasirinkite nuotolinio valdymo parink .
 Nuotolinio  valdymo  pulte  pasirinkus  važiavimo  pirmyn  mygtuką,  mašinėlė  važiuos  į  priekį.  Nenaudojant  nuotolinio

valdymo pulto, mašinėlė nevažiuos.
 Paspauskite posūkio kairėn mygtuką ant valdymo pulto, kad mašinėlė važiuotų į kairę. Norėdami, kad mašinėlė pasuktų į

dešinę, paspauskite posūkio dešinėn mygtuką.
 Nenaudojant valdymo pulto apie 2 minutes, jis automa škai išsijungs.

Atkreipkite  dėmesį:  kartu  su  mašinėle  parduodami  trijų  rūšių  valdikliai.  Jūsų valdymo pultas  gali  bū  kitoks  nei  pavaizduota
paveikslėlyje.

Baterijos krovimas
Atkreipkite dėmesį: mašinėlė turi krovimo apsaugos funkciją. Baterijoms kraunan s, kitos mašinėlės funkcijos neveiks.

 Norėdami pakrau  baterijas, paspauskite mašinėlės išjungimo mygtuką.
 Prieš pirmą kartą naudojant mašinėlę, rekomenduojame ją įkrau  4-6 valandas, bet ne ilgiau kaip 10 valandų.
 Jeigu mašinėlė pastebimai sulėtėja, tai reiškia, kad baterija baigia išsikrau . Įkraukite mašinėlės bateriją.
 Kaskart baigę naudo  mašinėlę, įkraukite 8-12 valandų, bet ne ilgiau kaip 20 valandų.

o Įstatykite įkroviklį į krovimo lizdą.
o Įstatykite įkroviklio kištuką į sieninę rozetę.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Neveikia variklis.  Suveikė saugiklis po sėdyne.
 Neliečiamas kojinis pedalas.
 Prastas variklio laidų kontaktas.
 Prasta variklio jung s su baterija.

 Pakeiskite  saugiklį  nauju
(pridedamas saugiklio skyrelyje).

 Sutvarkykite kojinį pedalą.
 Už krinkite  nkamą  variklio  laidų

kontaktą.
 Gali  bū , kad reikia pakeis  variklį

nauju.  Jeigu  prietaiso  elektros
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sistemai reikia taisymo, kreipkitės į
gamintojo įgaliotą specialistą.

Mašinėlė  nejuda  pirmyn  ir
atgal.

 Pa krinkite  pirmyn/atgal  mygtuką
mul metru.

 Prastas  mygtuko  kontaktas  su
variklio sistema.

 Jei reikia, pakeiskite mygtuką.
 Jeigu  sugedo  variklio  sistema,

kreipkitės  į  įgaliotą  klientų
aptarnavimo specialistą.

Mašinėlė juda labai lėtai.  Baterija  baigia  išsikrau  (mažiau
kaip 10 V).

 Prasta  variklio  ir  pavarų  dėžės
jung s su baterija.

 Įkraukite bateriją.
 Sugedo variklio sistema. Kreipkitės į

įgaliotą  klientų  aptarnavimo
specialistą.

Nesikrauna baterija.  Jungiamosios  baterijos  dalys
prastai laikosi.

 Krovimo  metu  įkroviklis  smarkiai
įkaista.

 Tinkamai įdėkite baterijas.
 Gali  bū , kad įkroviklis  sugedo. Jei

reikia, pakeiskite jį nauju.

Mašinėlė  juda,  tačiau
nesigirdi  garsinių  signalų  ir
nešviečia lemputės.

 Sugedo  mygtukai,  reguliuojantys
garsinius signalus ir lemputes.

 Prasta jung s su elektros šal niu.

 Pakeiskite sugedusius mygtukus.
 Įstatykite  laidus  taip,  kad  vyktų

nepertraukiamas elektros ekimas.
Neveikia ratai.  Nesisuka varomasis ratas.

 Pažeista pavarų dėžė.
 Įsi kinkite,  kad  ratas  stovi  ant

žemės.
 Pakeiskite pavarų dėžę nauja.

Važiuodama  mašinėlė
dažnai sustoja.

 Apkrova yra didesnė kaip 30 kg.
 Kelias,  kuriuo  važiuojama,  nėra

lygus.
 Ar lengvai sukasi ratai?

 Jeigu  mašinėlė  yra  per  daug
apkrauta, ji važiuos su pertrūkiais.

 Važiuokite lygiu, neduobėtu keliu.
 Jeigu  ratai  sukasi,  mašinėlės  ašis

neturėtų bū  pažeista.
Jei nepavyksta pašalin  iškilusios problemos arba ji nėra aprašyta instrukcijose, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Priežiūra
 Tėvai turėtų pa krin , ar mašinėlė yra geros būklės, kaskart prieš vaikams ją naudojant. Pa krinkite, ar įkroviklis, krovimo 

laidas ir kėbulas nėra pažeis . Įsi kinkite, kad varžtai nėra atsisukę. Jeigu mašinėlė sugedo, pataisykite ją, prieš tęsdami 
naudojimą.

 Kartas nuo karto užtepkite rūdijimą stabdančio tepalo ant geležinių mašinėlės dalių. Ilgai nelaikykite mašinėlės ant saulės 
ir saugokite ją nuo atviros ugnies. Laikykite mašinėlę ant lygaus paviršiaus ir stačią (neapverstą). Jeigu lyja, laikykite 
mašinėlę namuose arba gerai ją uždenkite.

 Saugokite mašinėlę nuo įkaitusių daiktų, tokių kaip šildytuvas ar viryklė, nes gali išsilydy  plas kinės detalės.
 Kai kraunate mašinėlę, laikykite ją toliau nuo degių daiktų, kad jie neužsidegtų.
 Reguliariai įkraukite mašinėlę. Mašinėlę krau  turėtų suaugusieji. Jeigu mašinėlė buvo ilgai nenaudojama, visiškai ją 

įkraukite. Kraukite mašinėlę bent kartą per mėnesį, kad pailgintumėte baterijos tarnavimo laiką.
 Valykite prietaiso paviršių minkštu skudurėliu. Nenaudokite cheminių rpiklių ar muilo. Nenaudokite mašinėlės, lyjant 

lietui ar sningant. Į mašinėlę patekęs vanduo gali apgadin  variklį, laidų sistemą ir bateriją.
 Jeigu baigėte naudo  mašinėlę, išjunkite variklį ir mygtukus.
 Nenaudokite prietaisui nepritaikytų saugiklių. Nekeiskite prietaiso struktūros ir laidų sistemos. Prietaisą prižiūrė  ir taisy  

turėtų k gamintojo įgalio  atstovai.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


