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1
INTRODUKTION
Tak, fordi du har valgt en Thule Coaster XT. Din nye vogn sikrer dig kvalitet, sikkerhed og komfort.
BEMÆRK:
Thule Child Transport Systems Ltd. forbeholder sig alle rettigheder til denne brugervejledning. Ingen tekst,
detaljer eller illustrationer fra denne vejledning må reproduceres, distribueres eller blive genstand for
uautoriseret brug til erhvervsformål eller blive gjort tilgængelig for andre. Vejledningen til brug af denne vogn
kan hentes fra www.thule.com. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, men skulle du alligevel
finde fejl, vil vi meget gerne høre fra dig.
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1.1

TILSIGTET ANVENDELSE AF VEJLEDNING

Du bør desuden følge retningslinjerne i denne
brugervejledning og overholde de foreskrevne
vedligeholdelseskrav.

Hvem er målgruppen for denne vejledning?
Denne vejledning er skrevet til køberen og
brugeren af denne Thule-vogn, som også er
ansvarlig for at holde vognen i god stand,
udføre vedligeholdelse på den som foreskrevet
samt udføre reparationer.

Frarådet anvendelse
Enhver anvendelse ud over ovenstående kan
ikke anbefales.

1.2 TILSIGTET ANVENDELSE AF VOGN

Frarådet anvendelse er hovedsageligt
transport af personer sammen med dyr,
anvendelse af vognen på meget ujævnt terræn,
anvendelse til erhvervsformål, overlæs, for høj
fart og forkert reparation af defekte dele eller
forkerte ændringer.

Tilsigtet anvendelse
Vognen er beregnet til anvendelse til transport
af børn i dagtimer, på fortov, let trafikerede
veje og jævne stier inden for de angivne
ydelsesområder.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
måtte opstå som følge af utilsigtet brug –
dette sker på brugerens eget ansvar.

Bagage kan også transporteres i de dertil
egnede opbevaringsrum, forudsat at børnene i
vognen ikke kommer i fare herved.
Det anbefales kraftigt, at Thule-vognen
forsynes med et sikkerhedsgodkendt,
fungerende lygtesæt, hvis den anvendes under
forhold med dårlig sigtbarhed, i skumringen
eller efter mørkets frembrud.

1.3

SPECIFIKATIONER

MAX kg/lbs

x2

DK-4

6m-4y

22 kg x 2
49 lbs x 2

Max
xx kg

45 kg
100 lbs

MAX

111 cm / 40"

Mål uden styr (længde x bredde x højde)

91 x 77 x 67 cm
35 x 30 x 26 in

Mål sammenfoldet (længde x bredde x højde)

94 x 77 x 28 cm
37 x 30 x 11 in

Vægt af Thule-vogn til børn uden ombygningssæt

12 kg / 26 lb
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2
BESKRIVELSE
AF DELENE
D

MEDFØLGER
A.
B.
C.
D.
E.

A

Thule Coaster XT-kabine
Cykelanhængersæt
Barnevognssæt
Styr
To 20"-hjul

B

C
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3
SIKKERHED
Sikker anvendelse af denne Thule-vogn er
afgørende for gode oplevelser med den.
Af den grund er det ekstremt vigtigt, at du
gør dig bekendt med sikkerhedsanvisningerne
i denne vejledning og følger dem, hver gang
du anvender denne Thule-vogn.
3.1

SYMBOLER OG ANVISNINGER

Denne vejledning anvender advarsler og
bemærkninger i dokumentet for at understrege
sikkerhedsoplysninger og oplysninger om optimal
anvendelse.

ADVARSEL!
Advarsler giver anvisninger af
afgørende betydning for sikker
anvendelse og betjening af denne
Thule-vogn. Hvis disse anvisninger
ikke følges, kan det resultere i uheld,
der potentielt kan medføre alvorlig
personskade eller død for dig og/eller
dine passager(er).

BEMÆRKNING
Bemærkninger giver yderligere
anvisninger til en nemmere anvendelse af
produktet.

DK-6

3.2 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
• Vigtigt – opbevar disse anvisninger til fremtidig
reference.
• Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du
ikke følger disse anvisninger.
• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
• Brug altid selen
• Sæt parkeringsbremsen, hver gang du stiller
denne Thule-vogn.
• Transporter aldrig ekstra børn eller tasker i denne
Thule-vogn.
• Denne Thule-vogn bliver ustabil, hvis
producentens anbefalede belastning overskrides.
• Sæt aldrig børn i vognen, som vejer mere end
vægtgrænserne.
• Når du anvender denne Thule-vogn med kun et
barn, skal barnet sættes i højre side.
• Brugeren af denne Thule-vogn skal være
opmærksom på farer, såsom vindkøling og
varmeudmattelse, hvis børnene i vognen i en
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

længere periode udsættes for lave temperaturer
eller høje temperaturer uden tilstrækkelig
ventilation eller væsketilførsel og er mindre
aktive.
Sørg for, at børnenes kropsdele, tøj, snørebånd
og legetøj ikke kommer i kontakt med
bevægelige dele.
Vær forsigtig, når du sammenfolder eller
udfolder denne Thule-vogn, så du ikke får
fingrene i klemme. Sørg for at holde børn væk
fra bevægelige dele, så børnene ikke kommer til
skade.
Undlad at montere en autostol eller anden form
for stol, der ikke er godkendt af Thule Child
Transport Systems Ltd., i denne Thule-vogn.
Brug kun reservedele, der er leveret eller
godkendt af producenten.
Undlad at anvende tilbehørsprodukter, som ikke
er godkendt af Thule Child Transport Systems
Ltd.
Undlad at anvende rengøringsmidler på denne
Thule-vogn. Rengør kun med mild sæbe og vand.
Undlad at foretage ændringer på denne Thulevogn.
Undlad at anvende denne Thule-vogn omkring
eller i nærheden af åben ild.
En refleks, der overholder CPSC's (kommission
for forbrugere og produktsikkerhed) standarder,
skal være synlig bag på denne Thule-vogn, når
den anvendes til cykling.
Anvend altid et sikkerhedsflag.
Anvend ikke en Thule-vogn uden at have læst og
forstået denne vejledning.
Vær altid ekstremt forsigtig, når du cykler med
vognen. Kør aldrig mere end 25 km/t/15 mph,
og sænk farten til mindre end 10 km/t/6 mph
omkring hjørner og på ujævne veje.
Når du drejer til højre, må vinklen mellem den
trækkende cykel og Thule-vognen ikke overstige
45 grader.
Når du drejer til venstre, må vinklen aldrig
overstige 90 grader.
Passagerer skal altid bære sele og en godkendt
cykelhjem.
Følg anvisningerne, der fulgte med din Thulevogn, for korrekt placering af børn.
Barnet skal være gammelt nok til at bære
cykelhjem og sidde opret uden opsyn under
cykling. Rådfør dig hos en sundhedsplejerske,
hvis barnet er mindre end et år gammelt.
Barnets hoved med cykelhjelmen må ikke række
ud over den øverste ramme.

• Se altid i brugervejledningen for din cykel,
og/eller rådfør dig med en cykelforhandler
for at finde ud af begrænsningerne ved eller
betingelserne for at trække en Thule-vogn med
din cykel.
• Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i Thulevognen.
• Stil kun Thule-vognen på jævne underlag, og sikr
den ved at sætte parkeringsbremsen.
• Få din cykel kontrolleret af en kvalificeret
cykelmekaniker, inden du sætter den fast til
anhængersættet.
•	Maksimal kapacitet for denne Thule-vogn til børn
er 45 kg/100 lb inklusive børn og last.
• Cyklisten skal være en erfaren og stærk rytter.
• Kør aldrig på cykel om natten uden passende
cykelbelysning. Overhold alle lokale lovkrav
til cykelbelysning.
• Før hver tur skal du kontrollere, at den påkoblede
Thule-vogn ikke generer cyklens nedbremsning,
pedaler eller styreevne.
• Når denne Thule-vogn anvendes som
cykelanhænger, bør overtrækket lukkes for at
holde skidt og snavs ude.
• Når Thule-vognen anvendes som cykelanhænger,
må barnevognshjulet aldrig indstilles til i brugpositionen (hjul nede). Det må kun være i ude af
brug-positionen (hjul op).
• For at undgå at Thule-vognen tipper bagover,
må bagerste opbevaringsrum ikke overlæsses
med for meget vægt. Kontroller følgende, mens
vognen står på en jævnt underlag:
• Tip Thule-vognen ca. 15 cm/6" bagud. Thulevognen skal tippe tilbage til sin oprindelige
stående position og ikke vælte bagud. Det er
tilladt med en maksimal kombineret last på 4
kg/8,8 lb i det bagerste opbevaringsrum.
• Kørsel med cykelanhænger efter en elektrisk
cykel (EPAC, Electrically Power Assisted Cycle)
kan være underlagt lovmæssige begrænsninger.
Overhold altid lokale love og regler.
•	Husk at cykelanhængeren kan påvirke
bremselængde og køreegenskaber negativt, når
den er monteret.

ADVARSEL!
Dette produkt er ikke egnet til at løbe
eller stå på skøjter med.

ADVARSEL!
Lad ikke dit barn lege med dette
produkt.
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4
KOM GODT I GANG
4.1 MEDFØLGENDE KOMPONENTER
Kontroller, at vognen er blevet pakket sammen
med følgende elementer:
•
Thule Coaster XT-kabine
•
Cykelanhængersæt
•
Barnevognssæt
•
Styr
•
To 20"-hjul
•
Brugervejledning

BEMÆRKNING
Opbevar din vogn og dens komponenter
et sikkert og tørt sted, så de er i bedst
mulig stand, når du skal bruge dem.

DK-8
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4.2 UDFOLDNING AF VOGNEN

4.3 SAMMENFOLDNING AF VOGNEN

1

3

A.

2

B.

Brug begge hænder til at trække eller udløse
de automatiske låseskiver på begge sider af
den bagerste ramme. Når låsene er frigjort, skal
du give den bagerste ramme et hårdt skub ned
og indad (se billede 3).
Skub de to halvdele sammen, idet du har en
hånd på øverste ramme og den anden på
vognakslen.

ADVARSEL!

A.

B.

C.

Del de to halvdele, idet du har en hånd på
øverste ramme og den anden på nederste
ramme (se billede 1).
Træk bagerste ramme bagud, indtil de
automatiske låseskiver går i indgreb, idet du
har én hånd på øverste ramme og den anden
på bagerste ramme.
(Se billede 2)
Kontroller, at vognens ramme er låst ved at
give bagerste ramme et skub indad.

Vær forsigtig, når du sammenfolder
eller udfolder denne Thule-vogn, så
du ikke får fingrene i klemme. For at
undgå personskade må dit barn ikke
være i nærheden, når du udfolder eller
sammenfolder dette produkt.

ADVARSEL!
Sørg for, at alle låseenhederne er låst
fast inden anvendelse.
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4.4 MONTERING AF HJULENE
1

A
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

2

Frigør parkeringsbremsen.
Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede.
Før hjulakslen ind i en akselbøsning. (Se billede
1)
Slip hjulets udløsningsknap.
Tryk hjulet helt ind i akselbøsningen.
Kontroller, at hjulet sidder helt fast på vognen
med et hårdt træk.
Gentag proceduren for det andet hjul.
Kontroller lufttrykket i hvert dæk ved hjælp
af en dæktryksmåler. Dæktrykket bør være
mindst 30 psi (2,1 bar) og højst 35 psi (2,5 bar).
Hvis lufttrykket er for lavt i et eller begge
dæk, skal du pumpe det eller dem med en
cykelpumpe.

4.6 MONTERING AF HJULDEFLEKTER
3

ADVARSEL!

4

Før hver tur skal du sikre, at begge hjul
er låst forsvarligt fast i vognakslen.

4.5 AFMONTERING AF HJULENE
A
B.
C.
D.

Frigør parkeringsbremsen.
Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede (se
billede 2).
Træk hjulet ud af vognakslen.
Gentag proceduren for det andet hjul.

A.

B.
C.
D.

E.

DK-10

Monter en hjuldeflektor på den nederste ramme
foran hjulene, hvor der er et hul i stoffet. (Se
billede 3)
Før hullet på hjuldeflektoren hen, så det sidder
ud for rammens hul.
Sæt bolten i fra toppen og ned gennem
hullerne.
Spænd møtrikken helt fast ved brug af en 10
mm skruenøgle og en Phillips skruetrækker (nr.
3) (se billede 4).
Gentag proceduren for den anden side.
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4.7 MONTERING AF STYRET
1

A.

Hold styret bag ved vognen med håndtagene
vendt bagud.
Brug begge hænder til at trykke og holde
fjedertappene inde på begge sider af styret (se
billede 1).
Skub begge ender af styret ind i den øverste
ramme af vognen. Lad fjedertappene komme
ind i den øverste ramme (se billede 2).
Skub styret ind i den øverste ramme, indtil
fjedertappene sidder fast.
Kontroller, at styret er fastgjort helt til vognen
med et hårdt træk - det må ikke kunne trækkes
ud.
Afmonter styret ved at trykke begge
fjedertappe igennem den øverste ramme og
trække styret ud.
Gentag denne proces for at afmontere
håndbremsen fra styret.

B.

C.

D.
E.

F.

2
G.

4.8 CYKLING
4.8.1 	MONTERING AF SIKKERHEDSFLAG
3

BEMÆRKNING
Det justerbare HeightRight™-styr har
to positioner: høj og lav. Tag styret af,
og vend det rundt for at skifte mellem
positionerne.

ADVARSEL!

A.

Hvis styret belastes med evt. baggage,
påvirkes Thule-vognens stabilitet.

B.

51100985 - F

Før flagstangen ind i metal- eller
plastikholderen på sikkerhedsflaget.
Før flagstangen igennem foringen på venstre
side af kassen (se billede 3).
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4.8.2 	MONTERING AF ezHITCHTM
MED HURTIGSPÆNDER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Kontroller, at hurtigspænderen er kompatibel
med din cykel.
Skru hurtigspænderens greb fuldstændigt af,
og fjern det fra hurtigspænderen.
Fjern en af fjedrene fra hurtigspænderen.
Før hurtigspænderen igennem ezHitch™ (se
billede 1).
Før hurtigspænderen ind i cyklens aksel fra
venstre side, mens den peger mod højre.
Sæt fjederen tilbage på hurtigspænderen med
den smalle ende vendt indad mod cyklen.
Luk hurtigspænderens håndtag.
Sæt hurtigspænderens greb på igen, og spænd
det fast med håndkraft.
Åbn hurtigspænderens håndtag (se billede 2).
Spænd hurtigspænderens greb endnu en
omgang.
Luk hurtigspænderens håndtag (se billede 3).
Kontroller, at cykelhjulet sidder helt fast på
cyklen med et hårdt træk.

1

2

ADVARSEL!
Hurtigspænderens greb skal spændes
helt på hurtigspænderen, således at
mindst to gevind kan ses efter enden
af hurtigspænderens greb, for at sikre,
at cyklens baghjul ikke løsner sig.
Du skal altid sikre dig, at
hurtigspænderen er korrekt fastgjort.
Et ukorrekt tilspændt hurtigspænd kan
medføre uheld, hvor baghjulet går løs.

DK-12

3
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4.8.3 	MONTERING AF ezHITCHTM
PÅ EN SOLID AKSEL
A.
B.

C.
D.
E.

4.8.4 	MONTERING AF TRÆKARM
1

Kontroller, at ezHitch™ er kompatibelt med din
cykel.
Afmonter møtrikken og en eller flere
spændeskiver fra venstre ende af akslen, som
er den modsatte side af tandhjulene.
Sæt ezHitch™ på den venstre side af akslen.
Monter møtrikken og spændeskiven/
spændeskiverne på akslen.
Spænd møtrikken til cykelproducentens
anbefalede drejningsmoment.

ADVARSEL!
Møtrikken på bagakslen skal
spændes med mindst 5 hele
omgange for at sikre den passende
fastspændingskraft. Du må gerne
kassere den originale spændeskive på
nogle af akslerne, så der er plads til
ezHitchTM. Spørg din cykelforhandler
for at være helt sikker.

2

Afhængigt af navtype skal den
eksisterende momentspændeskive til
navet blive siddende på stellet. Følg
monteringsanvisningerne for navet og
producentens momentspecifikationer,
når du spænder møtrikken til akslen.

BEMÆRKNING
Se i vejledningerne, der fulgte med
Thule indvendig adapter til navtrækkrog,
angående indvendige nav.

A.

B.
C.
D.

E.

F.

Undersøg trækarmen for eventuelle tegn på
skade eller slitage, der kan påvirke den sikre
brug af trækarmen.
Placer trækarmen foran Thule-vognen med
trækkrogen vendt fremad og mod højre.
Før trækarmen ind i indsatsen på venstre
hjørne af vognen (se billede 1).
Før sikkerhedsstiften gennem bagsiden af
indsatsen og gennem trækarmen, og luk
D-holderen. (Se billede 2)
Kontroller, at trækarmen er fastgjort sikkert
til Thule-vognen med et hårdt træk væk fra
Thule-vognen.
For at afmontere trækarmen skal du fjerne
sikkerhedsstiften og trække den ud.

ADVARSEL!
Sikkerhedsstiften skal altid være i
brug. En trækarm, der ikke er sikret
korrekt, kan risikere at løsne sig under
transport.
Sørg for, at trækarmen er korrekt
fastgjort og sikret til Thule-vognen.
Forkert montering kan medføre, at
Thule-vognen bliver adskilt fra cyklen.
51100985 - F
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4.8.5 	FASTGØRELSE AF VOGNEN
TIL DIN CYKEL
1

3

2

4

A.

B.

C.
D.

E.

DK-14

Placer vognen på venstre side af din stående
cykel med trækkrogen vendt mod ezHitch™
(se billede 1).
Før trækkrogen ind forfra på ezHitch™, og
skub den bagud, indtil den stopper (se billede
2).
Før sikkerhedsstiften ind i ezHitch™ oppefra,
mens den peger nedad.
Træk gummitappen ned over den ende af
sikkerhedsstiften, der stikker frem, for at
fastgøre den til ezHitch™ (se billede 3).
Træk sikkerhedsstroppen rundt om
cykelstellet, og hægt den fast til D-ringen (se
billede 4).

ADVARSEL!
Fastgør altid trækarmens
sikkerhedsstrop som beskrevet ovenfor.
Den fungerer som yderligere beskyttelse
mod tab af vognen under kørsel. Du
må ikke anvende cykelanhængeren,
hvis du af en eller anden grund ikke
kan føre sikkerhedsstroppen rundt om
cykelstellet. Hvis sikkerhedsstroppen
ikke fastgøres, kan du risikere, at Thulevognen bliver adskilt fra cyklen.

ADVARSEL!
Trækarmens belastning må ikke
være mindre end 0,1 kg/0,22 lb
og ikke større end 8 kg/17,6 lb.
Dette kontrolleres ved at måle den
nedadgående belastning, der påføres
for enden af trækarmen, mens Thulevognen er belastet med passagerer og
bagage.

51100985 - F

4.8.6 	FRIGØRELSE AF VOGNEN
FRA DIN CYKEL
1

4.9 BARNEVOGN
4.9.1 1	JUSTERING AF TRÆKARM
TIL BARNEVOGN
2

A.
B.
C.
D.

Fjern sikkerhedsstroppen fra cykelstellet.
(Se billede 1)
Træk gummitappen af enden med
sikkerhedsstiften.
Træk sikkerhedsstiften ud af ezHitch™.
Træk trækkrogen fremad og ud af ezHitch™.

3

A.

B.

C.

51100985 - F

Skub trækarmen indad, indtil trækarmens
forreste hul er ud for indsatsens hul
(se billede 2).
Før sikkerhedsstiften gennem bagsiden af
indsatsen og gennem trækarmen, og luk
D-holderen (se billede 3).
Kontroller, at trækarmen er fastgjort sikkert
til Thule-vognen med et hårdt træk væk fra
Thule-vognen.

DK-15

4.9.21MONTERING AF BARNEVOGNSHJULET

4.9.31	OPBEVARING AF BARNEVOGNSHJUL
UNDER CYKLING

1

3

2

4

A.
A.
B.

Sæt barnevognshjulet på trækarmen fra
undersiden (se billede 1).
Før stiften gennem anordningen til
barnevognshjulet, og luk D-holderen
(se billede 2).

B.
C.

Afmonter barnevognshjulet ved at åbne
D-holderen, trække stiften ud og fjerne hjulet.
Sæt barnevognshjulet på trækarmen oppefra
(se billede 3).
Før stiften gennem anordningen til
barnevognshjulet, og luk D-holderen
(se billede 4).

ADVARSEL!
Sørg altid for, at barnevognshjulet
er fastgjort helt og er låst. For at
kontrollere dette kan du bevæge
barnevognshjulet op og ned i en lodret
retning.
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5
ANVENDELSE
OG FUNKTIONER
5.1

INDSTILLING AF PARKERINGSBREMSEN

1

A.
B.

C.

2

Tag fat om bremsens røde håndtag, og træk
håndtaget nedad (se billede 1).
Kontroller altid, om parkeringsbremsen virker,
når du har sat bremsen – vognen må ikke rulle
frem eller tilbage.
Tag fat om bremsens røde håndtag,
og skub håndtaget opad for at løsne
parkeringsbremsen (se billede 2).
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ADVARSEL!
Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i
denne Thule-vogn.
Parkeringsbremsen skal altid være sat
under på- og aflæsning af børn.
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5.2 JUSTERING AF DEN POLSTREDE
SKULDERSELE
A
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

I.

Sæt parkeringsbremsen.
Åbn 2-i-1-kalechen.
Løsn alle justerede bælter.
Åbn skridtselens spænde til skulderselen ved
at trykke på den røde udløsningsknap.
Sæt dit barn eller dine børn ned i vognen.
Indstil skulderselens højdejustering, som er
placeret på de lodrette remme i sæderyggen,
så den har samme højde som barnet/børnenes
skuldre.
(Se billede 1)
Løft op i skridtselen, og sæt de to
skulderselespænder sammen, og sæt dem
derefter ind i skridtselen (se billede 2).
Juster selen ved hjælp af
skulderlængdejusteringerne, indtil
skridtselespændet sidder over barnets nedre
bryst (se billede 3).
Stram forsigtigt de to skulderstropper ved at
trække ned i skulderstroppernes løse ender.
Sørg for, at selerne ikke sidder for løst ved
barnets hofter og skuldre. Sørg for at placere
skulderpuderne, så de sidder øverst på barnets
skuldre og ud for halsen.

1

2

ADVARSEL!
Denne sædeenhed er ikke egnet
til børn under 6 måneder. Til børn
under 6 måneder skal der anvendes
godkendt Thule-babytilbehør.

3

BEMÆRKNING
Når du sætter et enkelt barn i vognen,
skal barnet altid sættes i barnets højre
side.
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5.3 ANVENDELSE AF 2-I-1-KALECHEN
A.

B.

C.
D.

Du kan øge luftstrømmen i vognen ved at rulle
plastvinduet op. Anvend elastikringene oven
over kalechen til at holde vinduet oppe. (Se
billede 1)
Rul plastvinduet ned for at lukke af for vind
og vejr. Vinduet lukkes med velcrobåndet
i bunden af kalechen.
Kalechen åbnes ved at løsne velcrobåndet
foran i hvert hjørne af vognens kaleche.
Kalechen lukkes ved at trække ned i forreste
ende af kalechen og fastgøre hvert hjørne med
velcrobåndet. (Se billede 2)

1

ADVARSEL!
Brugeren af denne Thule-vogn skal
være opmærksom på farer som
f.eks. vindkøling og varmeudmattelse
ved længerevarende udsættelse for
lave temperaturer eller for varme
temperaturer uden ventilation eller
væsketilførsel.

2

ADVARSEL!
Når denne Thule-vogn anvendes som
cykelanhænger, bør overtrækket være
lukket for at holde skidt og snavs ude.
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5.4 ANVENDELSE AF SOLSKÆRMEN

2

1

A.

B.

C.

5.5 OPBEVARING

Thule-vognens bagside afskærmes ved at rulle
bagflappen ned på vognen. Luk bagflappen
ved hjælp af velcrobåndet nederst.
Hold solen ude af vognen ved at rulle
bagflappen ned over vognens forside. Luk
solskærmen ved hjælp af velcrobåndet nederst
for at holde den lukket.
(Se billede 1)
Thule-vognens for- og bagside åbnes helt op
ved at rulle bagflappen op. Bagflappen holdes
oppe ved hjælp af elastikringene øverst.

3

Vognen er udstyret med følgende opbevaringsrum:
A.
Et stort hulrum bagpå (se billede 2).
B.
En lille netlomme foran i vognen (se billede 3).

ADVARSEL!
Transporter aldrig ekstra børn eller
tasker i denne Thule-vogn.
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6
YDERLIGERE
OPLYSNINGER
6.1

TILBEHØR

6.2 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Du kan få en masse forskelligt tilbehør til din Thulevogn.

Efterse jævnligt din Thule-vogn og tilbehør for
skader og tegn på slitage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metalkomponenter
Kontroller komponenterne for buler eller revner.
Anvend ikke Thule-vognen, hvis nogen af
metalkomponenterne er revnede eller beskadigede.

Thule-barneslynge
Thule-babystøtte
Thule-kørepose
Thule Axle Mount ezHitchTM
Thule Indvendig adapter til navtrækkrog
Thule 12 mm akseladapter
Thule-drikholder
Thule-kopholder
Thule-overtræk
Thule-regnslag

Kontakt din lokale forhandler, eller besøg vores
hjemmeside:
www.thule.com for yderligere oplysninger.

ADVARSEL!
Den rigtige service og vedligeholdelse
af denne Thule-vogn gavner vognens
ydeevne og sikkerhed.

Spænder
Gennemgå regelmæssigt Thule-vognen for at se,
om nogen af spænderne er bøjet, knækket, løse
eller mangler. Stram alle løse spænder, og udskift
eventuelle beskadigede eller manglende spænder.
Stof
Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger,
slidte områder eller andre tegn på skade. Du kan
risikere, at barnet stikker en hånd gennem huller i
stoffet og dermed kommer i kontakt med hjul eller
vejbelægning.
Hjul
Rengør hjulakslerne, og kom fedt eller olie på alle
ubeskyttede bevægelige dele. Få hjulene efterset
og serviceret mindst én gang om året.
Du anbefales kraftigt at tage Thule-vognen med til
en autoriseret serviceudbyder en gang om året for
at holde den i bedst mulig stand.
Rengør med jævne mellemrum Thule-vognen med
varmt vand og en mild sæbeopløsning. Brug aldrig
skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
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6.3 OPBEVARING
Opbevar din Thule-vogn og tilbehør på et tørt sted
og ikke i direkte sollys. Hæng om muligt Thulevognen op, så den ikke har kontakt med jorden.
Thule-vognen bør være tør inden henstilling for at
forhindre skimmel- eller bakterievækst. Hjulene må
ikke have kontakt med vinduerne under opbevaring.
Lad ikke Thule-vognen være koblet til en cykel i
længere perioder.

6.4 SLITAGE
Thule-vognen er meget holdbar, og du kan
transportere dit barn eller dine børn i den i år
fremover. Den bliver dog slidt med tiden afhængigt
af en række faktorer.
Anvendelse og antal kørte kilometer
Jo oftere Thule-vognen bruges, og jo længere
afstande, den tilbagelægger, desto mere slides den.
Service og vedligeholdelse
Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde Thulevognen løbende for at holde den i god stand.
Opbevaring
Når Thule-vognen henstilles som foreskrevet,
mindskes sliddet, navnlig på stoffet.
Type af brug
Skarpe sving, hurtig acceleration og hårde
opbremsninger er alt sammen med til at øge
slitagen på diverse komponenter, specielt bremser
og dæk.
Vejr
Forskellige vejrforhold påvirker de enkelte
komponenter forskelligt. Direkte sollys slider på
stoffet, vinduerne og gummihjulene. Salt i luften
eller på vejen påvirker fælgene og stofgulvet. Snavs
og mudder kan trænge ind i de bevægelige dele og
dermed også øge slitagen.
Voldsom brug af vognen kan øge slitagen. Brugen
og vedligeholdelse af denne Thule-vogn vil i høj
grad påvirke slitagens omfang.

Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

info@thule.com

www.thule.com
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