CS

Thule Coaster XT

Návod
101018XX

DŮLEŽITÉ: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
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1
ÚVOD
Děkujeme, že jste se rozhodli pro vozík Thule Coaster XT. V tomto kvalitním vozíku s důmyslnými
bezpečnostními prvky bude vaše dítě jako v bavlnce.
UPOZORNĚNÍ:
Veškerá práva k této uživatelské příručce náleží společnosti Thule Child Transport Systems Ltd. Žádná část
textu a žádné údaje a ilustrace z této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukovány, šířeny a bez
řádného povolení používány ke komerčním účelům ani poskytovány jiným subjektům. Na webové stránce
www.thule.com si můžete stáhnout další příručku týkající se použití tohoto vozíku. Pokud byste v tomto textu
objevili chyby, budeme vám velmi vděčni, když nás na ně upozorníte.
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1.1

POUŽITÍ PŘÍRUČKY

Chcete-li dětský vozík Thule použít za zhoršené
viditelnosti, například za soumraku nebo za tmy,
rozhodně doporučujeme použít sadu světel
odpovídající bezpečnostním normám.

Pro koho je tato příručka určena?
Tato příručka je určena pro majitele a uživatele
dětského vozíku Thule. Ten také odpovídá za
řádnou péči o vozík a za provádění předepsané
údržby a zajištění potřebných oprav.

Vždy se řiďte touto uživatelskou příručkou
a uvedenými požadavky na údržbu.

1.2 POUŽITÍ VOZÍKU
Nedoporučené použití
Vozík nedoporučujeme používat jakýmkoli jiným
než výše určeným způsobem.

Určené použití
Vozík je určen k převážení dětí po chodnících,
málo frekventovaných veřejných komunikacích
a stezkách s rovným povrchem za bílého dne.
Používejte jej v souladu s uvedenými limity.

Doporučit nelze především převážení zvířat spolu
s lidmi, jízdu po nerovném terénu mimo cesty,
používání vozíku ke komerčním účelům nebo jeho
přetěžování, jízdu nepřiměřeně vysokou rychlostí
a neodborné provádění oprav či úprav.

Jestliže to nijak neohrožuje děti ve vozíku,
můžete v úložných prostorech k tomu
určených převážet také náklad.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku použití vozíku, jež nedoporučil. Takové
použití je vždy na vlastní nebezpečí uživatele.

1.3

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX kg/lbs

x2

CS-4

6m-4y

22 kg x 2
49 lbs x 2

Max
xx kg

45 kg
100 lbs

MAX

111 cm / 40"

Rozměry bez řídítek (délka x šířka x výška)

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

Rozměry složeného vozíku (délka x šířka x výška)

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

Hmotnost dětského vozíku Thule bez setu pro přestavbu

12 kg / 26 lb
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2
POPIS SOUČÁSTÍ
D
DODANÉ SOUČÁSTI
A.
B.
C.
D.
E.

A

Podvozek Thule Coaster
XT
Cyklistický set
Vycházkový set
Řídítka
Dvě 20" kola

B

C
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3
BEZPEČNOST
Nic rodinnou pohodu na výletě nenaruší tak jako
nehoda. Proto je velmi důležité, abyste se dobře
seznámili s bezpečnostními pokyny uvedenými
v této příručce a za všech okolností se jimi řídili.

3.1

SYMBOLY A POKYNY

Důležité informace týkající se bezpečnosti
a optimálního způsobu použití vozíku jsou na
stránkách této příručky uváděny formou varování
a poznámek, aby je uživatel určitě nepřehlédl.

VAROVÁNÍ
Pod hlavičkou Varování najdete pokyny,
jejichž dodržení má zásadní význam
pro bezpečnost při používání dětského
vozíku Thule a manipulaci s ním.
V případě nedodržení těchto pokynů
může dojít k nehodě, při níž by děti
ve vozíku mohly utrpět vážné nebo
dokonce smrtelné zranění.

POZNÁMKA
Poznámky obsahují doplňující informace,
jejichž znalost usnadňuje práci s vozíkem.
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3.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Důležité: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se
k nim mohli kdykoli vrátit.
• Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše
děti mohou přijít k úrazu.
• Dítě nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Vždy používejte zádržný systém
• Vždy, když dětský vozík Thule odstavíte,
aktivujte parkovací brzdu.
• Nikdy v dětském vozíku Thule nepřevážejte
více dětí či zavazadel, než je povoleno.
• Pokud překročíte limit zatížení stanovený
výrobcem, dětský vozík Thule již nebude stabilní.
• Nikdy ve vozíku nevozte děti, které mají vyšší než
povolenou hmotnost.
• Pokud v tomto dětském vozíku Thule převážíte
pouze jedno dítě, mělo by sedět na pravé straně.
• Uživatel tohoto dětského vozíku Thule si musí být
vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě
vystaveny působení povětrnostních podmínek.
Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají
zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun
tekutin, hrozí úpal, za nižších teplot zase méně
aktivním dětem hrozí prochladnutí kvůli větru.
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• Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho
oblečení, tkaničky či hračky nemohly dostat do
kontaktu s pohyblivými součástmi vozíku.
• Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku
Thule dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.
Při manipulaci s vozíkem dbejte na to, aby se
v blízkosti jeho pohyblivých součástí nebatolily
děti. Mohly by přijít k úrazu.
• Používejte pouze náhradní díly dodávané či
schválené výrobcem.
• Do vozíku v žádném případě nemontujte dětskou
autosedačku ani jiné zádržné zařízení, jež pro
použití v tomto dětském vozíku Thule neschválila
společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
• Nepoužívejte žádné doplňky, které neschválila
společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
• K čistění dětského vozíku Thule nepoužívejte
žádné čističe na bázi rozpouštědel. Používejte
pouze jemné mýdlo a vodu.
• Dětský vozík Thule nijak neupravujte.
• Nikdy dětský vozík Thule nepoužívejte v blízkosti
otevřeného ohně nebo plamenů.
• Při použití za kolem je na zadní část dětského
vozíku Thule nutné viditelně umístit odrazku, jež
odpovídá normám CPSC.
• Vždy používejte bezpečnostní vlaječku.
• Dětský vozík Thule nepoužívejte, dokud
si nepřečtete tento návod a dokud mu
neporozumíte.
• Při vlečení vozíku dbejte zvýšené opatrnosti,
nikdy nepřekračujte rychlost 25 km/h / 15 mil/h
a v zatáčkách nebo na nerovných cestách
zpomalte na 10 km/h / 6 mil/h nebo méně.
• Při zatáčení vpravo nesmí úhel mezi tažným
kolem a dětským vozíkem Thule překročit 45°.
• Při zatáčení vlevo nesmí úhel překročit 90°.
• Pasažéři musejí vždy používat bezpečnostní pásy
a postroj a mít nasazenu schválenou helmu.
• Děti do dětského vozíku Thule náležitě usaďte
podle pokynů dodaných s vozíkem.
• Dítě musí být dost staré na to, aby mohlo při
vlečení vozíku používat helmu a vzpřímeně sedět
bez cizí pomoci. Použití pro děti do 1 roku je
třeba konzultovat s pediatrem.
• Hlava dítěte včetně helmy nesmí přesahovat přes
horní část rámu.
• Před vlečením dětského vozíku Thule za kolem si
vždy prostudujte návod k použití nebo se obraťte
na specializovaného prodejce a zjistěte omezení
nebo podmínky při vlečení.
• Děti v dětském vozíku Thule nikdy nenechávejte bez
dozoru.
• Dětský vozík Thule vždy zaparkujte na rovné
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ploše a zajistěte jej pomocí parkovací brzdy.
• Před připojením k tomuto cyklistickému
setu nechte kolo zkontrolovat v odborném
cykloservisu.
•	Maximální nosnost tohoto dětského vozíku Thule
je 45 kg / 100 lb (děti plus náklad).
• Vozík musí táhnout zkušený, silný cyklista.
• Za tmy nikdy nevyjíždějte na kole bez vhodného
osvětlení. Řiďte se místními předpisy, jež upravují
osvětlení jízdních kol.
• Před jízdou s dětským vozíkem Thule za kolem
vždy zkontrolujte, zda vozík neomezuje funkčnost
brzd, nepřekáží při šlapání a neztěžuje řízení kola.
• Při použití dětského vozíku Thule za kolem by
měl být kryt proti povětrnostním vlivům zavřený,
aby se dovnitř nemohly dostat odlétávající
kamínky či větvičky.
• Při použití dětského vozíku Thule za kolem nesmí
být nikdy namontováno kolečko pro vycházkové
provedení ve funkční poloze (sklopené dolů).
Vždy musí být umístěno v nefunkční poloze
(zvednuté nahoru).
• Úložný prostor v zadní části dětského vozíku
Thule nesmí být nadměrně zatížen, aby nedošlo
k převrácení vozíku směrem dozadu. Umístěte
vozík na rovnou podložku a proveďte následující
kontrolu:
• Nakloňte dětský vozík Thule asi o 15 cm dozadu.
Vozík by se měl vrátit do původní vodorovné
polohy a neměl by se překlopit dozadu. Maximální
celková nosnost zadního úložného prostoru je
4 kg / 8,8 lb.
•	Vozíky tažené za jízdními koly nebo elektrokoly
(EPAC) mohou být ze zákona omezeny. Řiďte se
místními předpisy.
•	Při připojení přívěsu mějte na paměti negativní
vliv přívěsu na brzdnou dráhu jízdního kola.

VAROVÁNÍ
Tento produkt není vhodný k použití
při běhu či jízdě na bruslích.

VAROVÁNÍ
Nedovolte dětem, aby si s vozíkem
hrály.
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4
PRVNÍ KROKY
4.1 DODANÉ SOUČÁSTI
Zkontrolujte, zda jste v krabici dostali všechny tyto
položky:
•
Podvozek Thule Coaster XT
•
cyklistický set,
•
vycházkový set,
•
řídítka,
•
dvě 20" kola,
•
uživatelskou příručku.

POZNÁMKA
Vozík a všechny jeho součásti uložte
na bezpečné suché místo, aby se
zachovaly v optimálním stavu a byly vždy
připraveny k okamžitému použití.

CS-8
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4.2 ROZLOŽENÍ VOZÍKU

4.3 SLOŽENÍ VOZÍKU

1

3

A.

2

B.

Oběma rukama uvolněte samozajišťovací
disky po stranách zadního rámu. Potom silou
zatlačte na střední část zadního rámu směrem
dolů a dovnitř. (obrázek 3)
Jednou rukou uchopte horní část rámu
a druhou nápravu vozíku a stlačte je k sobě.

VAROVÁNÍ
Při skládání a rozkládání tohoto
dětského vozíku Thule dávejte pozor,
abyste si nepřiskřípli prsty. Aby
nedošlo k nehodě, vozík vždy skládejte
a rozkládejte v bezpečné vzdálenosti
od dětí.
A.

B.

C.

Jednou rukou uchopte horní část rámu
a druhou spodní část rámu a potom horní část
zvedněte. (obrázek 1)
Jednou rukou držte horní část rámu a druhou
uchopte zadní část rámu a přitahujte ji
k sobě, směrem dozadu, dokud se nezajistí
samozamykací disky.
(obrázek 2)
Zkuste zadní část rámu zatlačit směrem
dovnitř vozíku, abyste měli jistotu, že rám
dobře drží.

VAROVÁNÍ
Před použitím vozíku zkontrolujte, zda
jsou dobře upevněny všechny pojistky.
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4.4 MONTÁŽ KOL
1

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

I.

2

Uvolněte parkovací brzdu.
Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola
uprostřed kola.
Zasuňte nápravu kola do příslušného otvoru.
(obrázek 1)
Uvolněte tlačítko k uvolnění kola.
Zatlačte kolo až na doraz na místo.
Zkuste kolem trhnout, abyste měli jistotu,
že je k vozíku bezpečně připojeno.
Stejným způsobem namontujte i druhé kolo.
Změřte manometrem tlak vzduchu v obou
pneumatikách. Minimální doporučený tlak je
30 psi (2,1 bar), maximální doporučený tlak pak
35 psi (2,5 bar).
Je-li tlak vzduchu v některé z pneumatik
příliš nízký, nahustěte dané kolo cyklistickou
pumpičkou.

4.6 MONTÁŽ DEFLEKTORŮ KOL
3

4

VAROVÁNÍ
Před každou vyjížďkou zkontrolujte,
zda kola pevně drží na nápravě.

4.5 DEMONTÁŽ KOL
A.
B.
C.
D.

Uvolněte parkovací brzdu.
Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola
uprostřed kola. (obrázek 2)
Sejměte kolo z nápravy vozíku.
Stejným způsobem sejměte i druhé kolo.

A.

B.
C.
D.

E.
CS-10

Namontujte deflektor kola na spodní část
rámu před kolo v místě otvoru v textilní části.
(obrázek 3)
Nastavte otvor v deflektoru kola proti otvoru
v rámu.
Zarovnanými otvory prostrčte shora šroub.
Pomocí klíče 10 mm a křížového šroubováku
(č. 3) matku na šroubu pevně utáhněte.
(obrázek 4)
Stejným způsobem namontujte i druhý deflektor.
51100985 - F

4.7 MONTÁŽ ŘÍDÍTEK
1

A.

Postavte se s řídítky v rukou za vozík tak,
aby madlo řídítek směřovalo k vám.
Stiskněte prsty pružinové čepy na obou
koncích řídítek a přidržte je. (obrázek 1)
Nasuňte oba konce řídítek do otvorů
v horní části rámu vozíku. Zasunout je třeba
i pružinové čepy. (obrázek 2)
Zasouvejte řídítka do horní části rámu, dokud
pružinové čepy nezapadnou na místo.
Ověřte, zda jsou řídítka bezpečně upevněna
– zkuste jimi prudce trhnout. Neměla by se
vysunout.
Budete-li chtít řídítka odmontovat, stiskněte
oba pružinové čepy v horní části rámu a řídítka
vysuňte.
Stejně postupujte i v případě, že chcete
z řídítek odmontovat brzdovou páku.

B.
C.

D.
E.

F.

2

G.

4.8 JÍZDA ZA KOLEM
4.8.1 	MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ VLAJEČKY
3

POZNÁMKA
Řídítka HeightRight™ lze nastavit do
dvou poloh, horní a dolní. Chcete-li
polohu změnit, sejměte řídítka, překlopte
je a znovu je namontujte.

VAROVÁNÍ
Upevnění jakéhokoli nákladu na řídítka
má vliv na stabilitu dětského vozíku
Thule.
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A.
B.

Zasuňte žerď do kovového nebo plastového
límce na bezpečnostní vlaječce.
Zasuňte žerď do límce na levé straně vozíku.
(obrázek 3)
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4.8.2 	MONTÁŽ ZÁVĚSU ezHITCHTM
S RYCHLOUPÍNÁKEM
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.
L.

Zkontrolujte, zda je rychloupínací tyč
kompatibilní s vaším kolem.
Z rychloupínací tyče zcela odšroubujte a
demontujte rychloupínací tlačítko.
Z rychloupínací tyče sejměte jednu z pružin.
Rychloupínací tyč zasuňte do závěsu ezHitch™.
(obrázek 1)
Namontujte rychloupínací tyč na osu kola
z levé strany tak, aby směřovala vpravo.
Nasaďte pružinu zpět na rychloupínací tyč
úzkým koncem směrem dovnitř, směrem ke
kolu.
Sklopte rychloupínací páčku.
Vraťte rychloupínací tlačítko na místo a
utáhněte je rukou.
Uvolněte rychloupínací páčku. (obrázek 2)
Utáhněte rychloupínací tlačítko ještě o jednu
celou otáčku.
Sklopte rychloupínací páčku. (obrázek 3)
Zkuste zadním kolem trhnout, abyste měli
jistotu, že je ke kolu bezpečně připojeno.

1

2

VAROVÁNÍ
Rychloupínací tlačítko na kole musí
být na rychloupínací tyči dostatečně
utaženo tak, aby nad rychloupínací
tlačítko vyčnívaly alespoň dva závity
rychloupínací tyče. To zabrání
v uvolnění a vypadnutí zadního kola.

3

Dbejte na to, aby byla rychloupínací
tyč správně připevněna. Nesprávně
nastavený tah rychloupínací tyče může
způsobit náhodné uvolnění zadního
kola.

CS-12
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4.8.3 	MONTÁŽ ZÁVĚSU ezHITCHTM
NA PEVNOU OSU
A.
B.

C.
D.
E.

4.8.4 	MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO RAMENA
1

Zkontrolujte, zda je závěs ezHitch™
kompatibilní s vaším kolem.
Demontujte matku a podložky z levého konce
osy (na druhé straně, než jsou umístěny
pastorky).
Nasaďte závěs ezHitch™ na levou stranu osy.
Namontujte podložky a matku zpět na osu.
Utáhněte matku momentem doporučeným
výrobcem kola.

VAROVÁNÍ
Matka na zadní ose musí být utažena
nejméně na 5 plných otáček, aby byla
zaručena odpovídající upínací síla.
U některých os bude nutno vyjmout
původní podložku, aby bylo možno
namontovat závěs ezHitchTM. O správné
montáži se informujte u prodejce
jízdních kol.

2

V závislosti na typu náboje musí
stávající podložka zajišťující moment
utažení náboje zůstat na rámu. Při
utahování matky osy postupujte podle
pokynů k montáži náboje a utahovacího
momentu požadovaného výrobcem.

POZNÁMKA
Podrobnosti o montáži na náboj
s vnitřním řazením získáte v návodu
k použití dodaném s příslušnou sadou
adaptéru pro montáž na náboj kola
s vnitřním řazením.

A.

B.

C.
D.

E.

F.

Zkontrolujte, zda závěsné rameno není
poškozeno nebo opotřebeno natolik, že by
mohlo být ohroženo jeho bezpečné používání.
Umístěte závěsné rameno před dětský vozík
Thule tak, aby kulová hlava tažného zařízení
směřovala vpravo a dopředu.
Zasuňte závěsné rameno do držáku v levém rohu
vozíku. (obrázek 1)
Prostrčte zadním koncem stranice a závěsným
ramenem bezpečnostní kolík a zajistěte jej
D-sponou. (obrázek 2)
Ověřte, zda je závěsné rameno bezpečně
upevněno k dětskému vozíku Thule – zkuste jím
prudce trhnout směrem od vozíku.
Chcete-li závěsné rameno vyjmout, uvolněte
pojistný kolík a vytáhněte je.

VAROVÁNÍ
Vždy je nutno použít pojistný kolík.
Nesprávně zajištěné závěsné rameno
by se mohlo při cestování uvolnit.
Závěsné rameno musí být k dětskému
vozíku Thule správně upevněno a
zajištěno. Jakákoli nesprávná montáž
může způsobit odpojení dětského
vozíku Thule od kola.
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4.8.5 	PŘIPOJENÍ VOZÍKU KE KOLU
1

3

2

4

A.

B.

C.
D.

E.

Umístěte vozík z levé strany stojícího kola tak,
aby kulová hlava tažného zařízení směřovala
k závěsu ezHitch™. (obrázek 1)
Kulovou hlavu tažného zařízení zasuňte
zepředu do závěsu ezHitch™ a přesuňte ji
dozadu až na doraz. (obrázek 2)
Do závěsu ezHitch™ zasuňte pojistný kolík
z horní strany tak, aby směřoval dolů.
Závěs ezHitch™ zajistěte přetažením
gumového poutka přes vyčnívající konec
pojistného kolíku. (obrázek 3)
Provlékněte záložní bezpečnostní popruh
kolem rámu kola a karabinu zapněte do
D-spony. (obrázek 4)

VAROVÁNÍ
Záložní bezpečnostní popruh vždy
připojte způsobem popsaným výše.
Slouží jako dodatečná ochrana
před odpojením vozíku při provozu.
Vozík za kolo nepoužívejte, pokud
z jakéhokoli důvodu nelze připojit
záložní bezpečnostní popruh závěsného
zařízení k rámu kola. Pokud se záložní
bezpečnostní popruh nepodaří připojit,
může dojít k odpojení dětského vozíku
Thule od kola.

VAROVÁNÍ
Zatížení závěsného ramena by se mělo
pohybovat v rozmezí 0,1 kg / 0,22 lb
až 8 kg / 17,6 lb. Určuje se měřením síly
působící na konec závěsného ramena
směrem dolů, když je dětský vozík
Thule obsazen pasažéry i nákladem.

CS-14

51100985 - F

4.8.6 	ODPOJENÍ VOZÍKU OD KOLA

4.9 VYCHÁZKOVÉ PROVEDENÍ
4.9.1 	NASTAVENÍ ZÁVĚSNÉHO RAMENA
NA VYCHÁZKOVÉ PROVEDENÍ

1

2

A.
B.
C.
D.

Odpojte záložní bezpečnostní popruh od rámu
kola. (obrázek 1)
Stáhněte gumové poutko z konce pojistného
kolíku.
Vytáhněte pojistný kolík ze závěsu ezHitch™
směrem nahoru.
Vytáhněte hlavu tažného zařízení ze závěsu
ezHitch™ směrem dopředu.

3

A.

B.

C.
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Zasuňte závěsné rameno směrem dovnitř, aby
se přední otvor na rameně závěsu zarovnal
s otvorem ve stranici. (obrázek 2)
Prostrčte zadním koncem stranice a závěsným
ramenem bezpečnostní kolík a zajistěte jej
D-sponou.
(obrázek 3)
Ověřte, zda je závěsné rameno bezpečně
upevněno k dětskému vozíku Thule – zkuste
jím prudce trhnout směrem od vozíku.
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4.9.2 	NASAZENÍ KOLEČKA PRO
VYCHÁZKOVÉ PROVEDENÍ

4.9.3 	USKLADNĚNÍ KOLEČKA PRO
VYCHÁZKOVÉ PROVEDENÍ PŘI
POUŽITÍ VOZÍKU ZA KOLEM

1

3

2

4

A.
B.

Nasaďte kolečko pro vycházkové provedení
zdola do závěsného ramena. (obrázek 1)
Držákem kolečka pro vycházkové provedení
prostrčte bezpečnostní kolík a zajistěte jej
D-sponou. (obrázek 2)

A.

B.
C.

Demontujte kolečko pro vycházkové provedení
– odjistěte D-sponu, vytáhněte kolík a sejměte
kolečko.
Nasaďte kolečko pro vycházkové provedení
shora do závěsného ramena. (obrázek 3)
Držákem kolečka pro vycházkové provedení
prostrčte bezpečnostní kolík a zajistěte jej
D-sponou. (obrázek 4)

VAROVÁNÍ
Dbejte na to, aby bylo kolečko
pro vycházkové provedení dobře
nasazeno a zajištěno. Pevnost spoje
zkontrolujte svislými pohyby kolečka
pro vycházkové provedení směrem
nahoru a dolů.
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5
POUŽITÍ A VLASTNOSTI
5.1

POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY

1

A.
B.

C.

2

Uchopte červenou kliku na páce brzdy
a vytáhněte ji dolů. (obrázek 1)
Po aktivaci parkovací brzdy vždy zkontrolujte,
jestli brzda skutečně funguje. Vozík by se
neměl rozjet dopředu ani dozadu.
Až budete chtít parkovací brzdu uvolnit,
uchopte červenou kliku na páce brzdy
a zatlačte ji nahoru. (obrázek 2)
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VAROVÁNÍ
Nikdy děti v dětském vozíku Thule
nenechávejte bez dozoru.
Při nakládání a vykládání dětí je vždy
třeba aktivovat parkovací brzdu.
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5.2 NASTAVENÍ POLSTROVANÝCH
BEZPEČNOSTNÍCH POPRUHŮ
A.
B.
C.
D.

E.
F.

G.

H.

I.

Aktivujte parkovací brzdu.
Otevřete kryt 2 v 1.
Uvolněte všechny řemínky.
Stisknutím červeného tlačítka rozepněte přezku
na středovém řemínku, který vede mezi nohama
dítěte.
Usaďte do vozíku dítě/děti.
Posuňte přezky pro úpravu výšky na vertikálních
řemíncích v síťované části zádi vozíku do úrovně
ramen dítěte/dětí. (obrázek 1)
Zvedněte středový řemínek, spojte dohromady
obě přezky na horní části bezpečnostních
popruhů a poté je společně zasuňte do přezky
na řemínku, který vede mezi nohama dítěte.
(obrázek 2)
Upravte popruhy na ramenou tak, aby
bezpečnostní popruhy dobře seděly. Přezka na
středovém řemínku, který vede mezi nohama
dítěte, by měla být v dolní polovině hrudi dítěte/
dětí. (obrázek 3)
Zatáhněte směrem dolů za volné řemínky
na horní části bezpečnostních popruhů
a dotáhněte popruhy na ramenou. Ověřte, zda
dítěti bezpečnostní popruhy správně doléhají
na ramenou i v pase. Zkontrolujte také polohu
polstrované části popruhů na ramenou a kolem
krku dítěte.

VAROVÁNÍ

1

2

3

Tato sedačka není vhodná pro děti
do 6 měsíců. Pro děti do 6 měsíců je
nutno použít příslušenství pro malé
děti schválené společností Thule.

POZNÁMKA
Chcete-li ve vozíku vézt jenom jedno
dítě, posaďte je na pravou stranu.

CS-18

51100985 - F

5.3 POUŽITÍ KRYTU 2 V 1
A.

B.

C.
D.

Chcete-li zlepšit proudění vzduchu uvnitř
vozíku, vyrolujte nahoru plastové okénko
a zajistěte jej na místě pomocí elastických
kroužků. (obrázek 1)
Pokud chcete děti ve vozíku chránit před
větrem či deštěm, srolujte plastové okénko
dolů a upevněte jej pomocí suchého zipu na
spodní straně.
Chcete-li kryt otevřít, rozepněte suchý zip
v jeho předních rozích.
Chcete-li kryt zavřít, stáhněte jeho přední část
dolů a upevněte jej v rozích suchým zipem.
(obrázek 2)

VAROVÁNÍ

1

2

Uživatel tohoto dětského vozíku Thule
si musí být vědom rizik, jež souvisejí
s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny
působení povětrnostních podmínek.
Při delší jízdě za teplého počasí jim,
pokud nemají zajištěno vhodné větrání
a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal
a za nižších teplot zase prochladnutí
kvůli větru.

VAROVÁNÍ
Při použití dětského vozíku Thule
za kolem by měl být kryt proti
povětrnostním vlivům zavřený, aby se
dovnitř nemohly dostat odlétávající
kamínky či větvičky.
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5.4 POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY

2

1

A.

B.

C.

5.5 USKLADNĚNÍ

Chcete-li uzavřít zadní část dětského vozíku
Thule, překryjte ji shora zadním sklopným
krytem. Dole kryt zajistěte suchým zipem.
Chcete-li děti ve vozíku chránit před přímým
sluncem, překlopte zadní sklopný kryt
dopředu. Dole kryt upevněte suchým zipem.
(obrázek 1)
Chcete-li, aby přední i zadní část dětského
vozíku Thule zůstala zcela otevřená, vyrolujte
zadní sklopný kryt nahoru a zajistěte jej na
místě pomocí elastických kroužků.

3

Vozík nabízí tyto úložné možnosti:
A.
Jedna velká úložná přihrádka v zadní části
vozíku (obrázek 2)
B.
Jedna malá vnitřní síťovaná kapsa v přední
části vozíku. (obrázek 3)

VAROVÁNÍ
Nikdy v dětském vozíku Thule
nepřevážejte více dětí či zavazadel,
než je povoleno.
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6
DALŠÍ INFORMACE
6.1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento dětský vozík Thule je k dispozici celá řada
doplňků.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závěsné lůžko Thule Infant Sling
Opora hlavy a trupu Thule Baby Supporter
Fusak Thule Bunting Bag
Závěs Thule ezHitchTM
Adaptér závěsu Thule pro náboje se
zabudovanou převodovkou
Adaptér Thule pro osy o průměru 12 mm
Držák láhve Thule
Držák na kelímek Thule
Kryt pro uskladnění vozíku Thule
Pláštěnka Thule

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního
prodejce
nebo naši webovou stránku: www.thule.com.

6.2 SERVIS A ÚDRŽBA
Pravidelně kontrolujte, zda dětský vozík Thule
a příslušenství nejeví známky poškození nebo
opotřebení.
Kovové součásti
Všímejte si, zda nejsou promáčknuté nebo prasklé.
Je-li kterákoli z kovových součástí prasklá nebo jinak
poškozená, dětský vozík Thule nepoužívejte.
Upevňovací prvky
Pravidelně kontrolujte, jestli některé z upevňovacích
prvků nejsou ohnuté, prasklé či uvolněné a zda jsou
všechny na svém místě. Uvolněné upevňovací prvky
utáhněte a poškozené či chybějící upevňovací prvky
nahraďte novými.
Textilní části
Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou
natržené, ošoupané nebo jinak poškozené. Pokud by
byl textilní plášť děravý, dítě by jím mohlo prostrčit
ruku a poranit se o kolo nebo o vozovku.
Kola
Čistěte nápravy kol a pravidelně mažte či olejujte
všechny vnější pohyblivé součásti. Nejméně jednou
za rok nechte kola odborně prohlédnout a provést
potřebný servis.

VAROVÁNÍ
Správná údržba dětského vozíku Thule
a péče o něj má značný vliv na jeho
funkčnost a spolehlivost.
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Chcete-li, aby váš dětský vozík Thule zůstal v co
nejlepším stavu, doporučujeme jej jednou ročně
zavézt do autorizovaného servisu.
Dětský vozík Thule pravidelně čistěte teplou vodou
a slabým mýdlovým roztokem. Nikdy k čištění
nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.
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6.3 USKLADNĚNÍ
Dětský vozík Thule, sety pro přestavbu Thule
i příslušenství skladujte na suchém místě chráněném
před přímým sluncem. Je-li to možné, nenechávejte
dětský vozík Thule stát na kolech, ale zavěste
jej. Před uložením by dětský vozík Thule měl
být úplně suchý, aby nezačal plesnivět a aby se
v něm nemnožily bakterie. Kola uložte tak, aby
se nedotýkala okének. Chcete-li dětský vozík Thule
uložit na delší dobu, nenechávejte jej připojený za
kolo.

6.4 PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ
Tento dětský vozík Thule je velmi odolný. Své děti
v něm budete moci vozit řadu sezón. Působí na něj
ovšem řada faktorů, kvůli nimž se dříve nebo později
opotřebuje.
Způsob použití a počet najetých kilometrů
Čím častěji dětský vozík Thule používáte a čím větší
vzdálenost s ním ujedete, tím více se opotřebí.
Servis a údržba
Aby vám dětský vozík Thule vydržel co nejdéle
v dobrém stavu, je nutné jej pravidelně čistit
a správně o něj pečovat.
Způsob uskladnění
Správné uskladnění dětského vozíku Thule pomůže
zpomalit opotřebení některých součástí, zejména
těch textilních.
Způsob použití
Prudké zatáčení, rychlá akcelerace a rázné brzdění
vedou k rychlejšímu opotřebení různých součástí,
zejména brzd a pneumatik.
Počasí
Některé součásti mohou trpět vlivem konkrétních
povětrnostních podmínek. Přímé sluneční světlo
zrychluje opotřebení textilních dílů, okének
a gumových kol. Sůl ze vzduchu působí na ráfky
kol a textilní podlážku. K opotřebení vozíku mohou
přispět i nečistoty a bahno, které proniknou do
pohyblivých součástí.
Je-li vozík používán v extrémních podmínkách či
extrémním způsobem, může se opotřebit dříve.
Rychlost opotřebení do značné míry závisí na tom,
jak je dětský vozík Thule používán a jak dobře o něj
jeho majitel pečuje.

Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

info@thule.com

www.thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.
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