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je jasný!
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  Podrobnejší popis fungovania vášho nového vozíka Vision:
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  Podrobnejší popis fungovania vášho nového vozíka Vision:
   

  
  

   NAME (Pomenovanie )–  

  

  FUNKCIA DOJAZDU
  

  INDIKÁTOR BATÉRIE
  



ZÁRUKA
Na váš vozík VISION je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu, proto se ujistěte, že jste zařízení 

UPOZORNENIE: Koliesko /potenciometer slúži len na zmenu rýchlosti. Vozík ním nezastavujte.
Na bezpečné zastavenie a opätovné rozbehnutie vozíka slúži výhradne tlačidlo s led diódou.
V prípade nedodržania tohto upozornenia hrozí vážne poškodenie vozíka.

LH / RHNORMAL
SIMPLE  /  NORMAL
(Jednoduchý/Normálny)  
Toto zariadenie umožňuje, že všetky funkcie 
(napr. vzdialenosť, indikátor batérie) sa odstránia, 
pretože vozík prepnete do jednoduchého režimu. 
Vyberte funkciu "Simple" a podržte 3 sekundy, 
aby ste voľbu uložili.  Do normálneho režimu sa 
vrátite tak, že budete postupovať rovnako 
a vyberiete možnosť „Normal“.

L IFT ING (Zdv íhan ie )–   Ak chcete vozík Vision uložiť do kufra vášho auta, zdvíhajte ho uchopením z 
vonkajšej strany. Ruku položte blízko hlavnému kolesu. Zdvíhajte bez „trhnutia“, aby sa magnetická západka 
nedeaktivovala a rukoväť zostala neotvorená.

HAND (Vo ľba P/Ľ  ruka)–
Ak ste ľavák, vyberte LH.  Fungovanie 
ovládacieho gombíka sa zmení tak, že bude 
rýchlejšie proti smeru hodinových ručičiek a 
pomalšie v smere hodinových ručičiek. 
Stlačením a podržaním uložíte voľbu LH 
(ľavák) alebo RH (pravák).

EXIT
EX IT  (Opusten ie )–  
Ak zvolíte exit, opustíte režim programovania.

HILLS (KOPCE)–  Váš vozík má 
vynikajúcu priľnavosť PU pneumatík, avšak ak 
zvýšite rýchlosť príliš rýchlo, kolesá sa začnú 
pretáčať ako u auta. Takže hlavne v kopcoch 
posúvajte ovládač rýchlosti postupne, aby ste 
dosiahli maximálnu priľnavosť pneumatík. 

UPOZORNENIE:  Pri nadmernom tlaku sa na vašom vozíku môže zobraziť upozornenie „Over Current Please 
Reset“(Nadmerný tlak, prosím reštartujte). Vtedy odpojte a znovu pripojte batériu.  Ak bude problém pretrvávať, kontaktujte 
prosím Golfstream.
Ak sa po odpojení batérie na displeji nezobrazí VISION (alebo vami zvolená hlavná obrazovka), potrebujete vymeniť baterku 
v displeji. Vozík  po pripojení bude normálne fungovať, ale aj tak kontaktujte spoločnosť Golfstream.
Ak sa na vašom vozíku zobrazí „Failed Authentication“ (Neuspešné overenie), VISION odpojte a skúste to znova. Potom 
kontaktujte Golfstream.
DRÁŽKA NA VOĽNÉ TLAČENIE:  Kolesá sa môžu posunúť do vonkajšej, voľnejšej polohy, ktorá umožní vozík ľahšie tlačiť.
Jednoducho zatlačte na odpružený kryt kolesového náboja a súčasne vytiahnite koleso z vozíka, až kým sa nedostane do 
vonkajšej drážky. Postup opakujte na druhej strane.
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA:  Príležitostne odmontujte kolesá a z nápravy odstráňte všetky nečistoty. Predtým, ako nasadíte 
kolesá späť, utrite nápravu mastnou handrou. Vozík pravidelne čistite navlhčenou handrou a vodou so saponátom, ale 
nikdy neumývajte prúdom vody.
FARVY:  Ak máte radi zmenu alebo chcete, aby farba vozíka korešpondovala s farbami futbalového klubu, ktorému 
fandíte alebo oblečeniu, ktoré radi nosíte, môžete si kúpiť farebný balíček, ktorý premení vzhľad vášho vozíka za 30 minút. 
Podrobnosti nájdete na stránke www.golfstream.co.uk/visioncolours.30 minut. Podrobnosti viz 
Www.golfstream.co.uk/visioncolours.


