
DaDaCar sheet 

 

De DaDaCar is de oplossing voor het tegenhouden en verminderen van direct zonlicht in de auto. De 

statische eigenschappen zorgen ervoor dat de DaDaCar op elk autoraam geplakt kan worden. Elke 

DaDaCar sheet  is 60x50cm, talloze malen te gebruiken, laat geen sporen na, makkelijk mee te 

nemen en handig op te bergen. De DaDaCar is tevens makkelijk op maat te knippen of te snijden.  

De DaDaCar mag alleen gebruikt worden op de zijramen aan de achterkant van de auto, Dus nooit op 

de voorruit of op de ruiten direct naast de bestuurder of bijrijder 

2 stuks van 60cmx50cm 

 

Bevestiging 

1. Haal de DaDaCar van zijn opbergsheet af. 

2. Plak de bovenkant op de gewenste hoogte en strijk met de hand of met behulp van het 

bijgeleverde kaartje rustig de rest van de sheet tegen het raam.  

3. Oneffenheden zijn geen probleem bij het gebruik, maar zijn wanneer gewenst makkelijk te 

verwijderen door de sheet gedeeltelijk los te halen en opnieuw te bevestigen. Het vochtig 

maken van raam of de sheet kan daarbij helpen. 

4. Knip of snijdt de sheet zo nodig in de gewenste vorm, bij voorkeur minimaal een halve 

centimeter groter dan het raam of de ruit. 

Overig 

 Opbergen: Trek de DaDaCar vanuit een hoekpunt los en leg hem op de losse bewaarsheet 

(op de gladde kant). 

 Wanneer het statisch vermogen van de DaDaCar minder wordt wrijf dan met bijvoorbeeld 

een statische doek of microvezeldoek over de statische kant van de DaDaCar sheet. Ook kan 

de sheet geheel nat worden gemaakt en dan strak tegen de ruit of het raam worden 

gestreken. 

 Houd de DaDaCar buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed en dient ook niet als 

zodanig gebruikt te worden. 

 Bij de meeste auto’s kan de DaDaCar sheet blijven zitten als het raampje naar beneden gaat. 

Dit dient u echter zelf te proberen en geschiedt op eigen risico. 

 De DaDaCar sheet mag nooit het zicht belemmeren of het verkeer in gevaar brengen. De 

bestuurder van de auto is verantwoordelijk om deze situatie correct in te schatten. 

 Bewaar de gebruiksaanwijzing. 

 Alle rechten van de DaDaCar behoren toe aan Miyali BV, Nederland 

 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via support@miyali.com  


