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1 
ESITTELY

Kiitos, että valitsit Thule Chariot Cougar -lastenkuljetuskärryn. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.

HUOMAUTUS:
Kaikki Thule-lastenkuljetuskärryt on suunniteltu kuluttajia varten mahdollisimman monipuolisiksi ja suorituskykyisiksi. 
Siksi kuluttaja voi hankkia lisävarustepaketteja, joiden avulla hän voi valita haluamansa aktiviteetin hankkimatta useita 
erityyppisiä lastenkuljetuskärryjä. Paikalliselta jälleenmyyjältä on saatavana neljä erilaista Thule-lisävarustepakettia:

Thule Kävelypaketti 

(Buggy Set)

Thule Juoksupaketti Thule Pyöräilypaketti Thule Hiihto- ja vaelluspaketti

Thule Child Transport Systems Ltd. pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän käyttöoppaan 
tekstejä, tietoja tai kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvattomasti kaupallisiin tarkoituksiin eikä saattaa muiden käyttöön.

Muita tämän lastenkuljetuskärryn käyttämiseen liittyviä oppaita voi ladata osoitteesta www.thule.com.
Tämä käyttöopas on pyritty laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme mielellämme 
palautetta vastaan.

www.thule.cominfo@thule.com

 © Thule Group 2019. All rights reserved.

Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN



4 51100468  -  H

1.1 käyttöOppaan käyttötarkOitus

Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?
Tämä käyttöopas on tarkoitettu lastenkuljetuskärryn 
ostajalle ja käyttäjälle, joka myös vastaa sen 
pitämisestä asianmukaisessa kunnossa, ohjeiden 
mukaisesta huoltamisesta ja korjausten tekemisestä.

Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään Thule 
Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös polkupyörän 
omistajan käyttöopasta ja siinä ilmoitettuja 
polkupyörän kuormarajoituksia.

1.2 lastEnkuljEtuskärryn 
käyttötarkOitus

Tarkoituksen mukainen käyttö
Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytettäväksi 
lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, 
julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä.

Myös matkatavaroita voi kuljettaa niille tarkoitetuissa 
säilytyskasseissa sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta 
vaaraa lastenkuljetuskärryssä matkustaville lapsille.

1.3 tEknisEt tiEdOt

Jos lastenkuljetuskärryä käytetään näkyvyydeltään 
heikossa säässä tai hämärän tai pimeän 
aikaan, suosittelemme asentamaan siihen 
turvallisuushyväksytyn, toimivan valosarjan.

Suositusten mukaiseen käyttöön kuuluu myös 
se, että tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja 
huoltovaatimuksia noudatetaan.

Suositusten vastainen käyttö
Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on edellä 
mainitun vastaista.

Suositusten vastaista käyttämistä ovat pääasiassa 
ihmisten kuljettaminen yhdessä eläinten 
kanssa, lastenkuljetuskärryn käyttäminen 
maasto-olosuhteissa, käyttäminen kaupalliseen 
tarkoitukseen, ylikuormittaminen, liian suuri nopeus 
ja vikojen korjaaminen väärin sekä muutostyöt.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 
suositusten vastaisesta käytöstä – tämä on käyttäjän 
omalla vastuulla.

Chariot Cougar 1 Chariot Cougar 2
Matkustajan enimmäispaino 22 kg / 49 lb 22 kg / 49 lb 
Suurin kantokyky mukaan lukien matkustajat ja kuorma 34 kg / 75 lb 45 kg / 100 lb 

Lasten määrä 1 2

Mitat ilman työntöaisoja  (pituus x leveys x korkeus) 89 x 69 x 86 cm 90 x 82 x 86 cm 
35 x 27 x 34 tuumaa 35 x 32 x 34 tuumaa

Mitat taitettuna (pituus x leveys x korkeus) 107 x 61 x 27 cm 107 x 80 x 27 cm
42 x 24 x 11 tuumaa 42 x 31 x 11 tuumaa

Lastenkuljetuskärryn paino ilman Thule-lisävarustepakettia 11 kg / 24 lb 13 kg / 28 lb

Matkustajien enimmäispituus 111 cm / 44 tuumaa 
Pää/kypärä ei saa ulottua lastenkuljetuskärryn rungon ulkopuolelle

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................



51100468  - H 5

2 
OSIEN KUVAUS

sisältää

A. Chariot Cougar 1- tai 2-runko
B. Korkeussäädettävä

työntöaisa
C. Kaksi alumiinivanteista

20 tuuman pyörää
D. Kaksitoiminen sääsuoja
E. Lisävarustetanko

a

d

B

C

E
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3 
TURVALLISUUS

Tämän lastenkuljetuskärryn turvallinen käyttäminen 
on myös käyttömukavuuden ehdoton edellytys. 
Siksi on erityisen tärkeää, että tutustut tarkasti 
tämän oppaan turvallisuusohjeisiin ja noudatat 
niitä aina, kun käytät lastenkuljetuskärryä.

3.1 mErkkiEn sElityksEt ja käyttöOhjEEt

Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on 
varoituksia ja huomautuksia, joissa painotetaan 
turvallisuutta ja tuotteen käyttämistä optimaalisella tavalla.

3.2  ylEisiä turvallisuusOhjEita

• Uąslfąą ° Qjeą oąną lązuuöpikffu ubmmfttb uvmfwbb
lązuuöą wbsufo/

• Oąjefo lązuuöpikfjefo opvebuubnbuub kąuuąnjofo wpj
wbjlvuubb mbqtftj uvswbmmjtvvuffo/

• Ġmą lptlbbo kąuą mbtub wbmwpnbuub/
• Ġmą boob mbqtfo mfjllją uąmmą uvpuuffmmb/
• Lzulf kbssv qąąmmf bjob, lvo qztąlöju uąnąo

mbtufolvmkfuvtląsszo/
• Ġmą lvmkfub uąmmą mbtufolvmkfuvtląsszmmą zmjnąąsąjtją

mbqtjb ubj mbvllvkb/
• Mbtufolvmkfuvtląssztuą uvmff fqąwblbb, kpt wbmnjtubkbo

lvpsnbtvptjuvltfu zmjufuąąo/

•

•

Ġmą lvmkfub mbtufolvmkfuvtląsszttą mbqtjb, kpjefo
qbjop zmjuuąą qbjopsbkpjuvltfu/
Lvo uąttą mbtufolvmkfuvtląsszttą nbulvtubb wbjo
zltj mbqtj, iąofu uązuzz btfuubb jtuvnbbo
lftlfmmf/

HUOMAUTUS
Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka 
helpottavat tuotteen käyttämistä.

VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita, joiden 
noudattaminen on tämän 
lastenkuljetuskärryn turvallisen 
käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi johtaa onnettomuuteen, joka voi 
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai 
kuoleman sinulle ja/tai matkustajillesi.
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• Uąnąo mbtufolvmkfuvtląsszo lązuuąkąo uązuzz pmmb
ujfupjofo bmujtuvnjtwbbspjtub, lvufo uvvmfo
izzuąwzzeftuą, qbllbtfo qvsfwvveftub kb lvvnvvefo
bjifvuubnbtub vvqvnvltftub/ Qbllbtfo qvsfwvvt kb
uvvmfo izzuąwzzt uązuzz puubb ivpnjppo, kpt mbqtj
bmujtuvv qjuląąo lzmnąmmf jmnbmmf kb mbqtj mjjllvv
ujmbouffttb wąiąo/ Lvvnvvefo bjifvuubnb vvqvnvt
qvpmftubbo uązuzz puubb ivpnjppo, kpt mbqtj bmujtuvv
qjuląąo mąnqjnąmmf jmnbmmf jmnbo sjjuuąwąą uvvmfuvtub kb
wfuuą/

• Ġmą qąątuą mbqtfo lfipb, wbbufuvtub, lfohąoobvipkb
ubj mfmvkb lptlfuvltjjo mjjllvwjfo ptjfo lbottb/

• Lązuuąkąo uązuzz opvebuubb wbspwbjtvvuub bwbufttbbo
uąuą mbtufolvmkfuvtląsszą ubj ubjuubfttbbo tjuą lplppo,
kpuub tpsnfu fjwąu kąą qvsjtuvltjjo/ Ivpmfiej tjjuą, fuuą
mbqtfu fjwąu qąątf uflfnjtjjo mjjllvwjfo ptjfo lbottb,
tjmmą nvvupjo if tbbuubwbu mpvllbbouvb/

• Ġmą btfoob mbtufolvmkfuvtląsszzo uvswblbvlbmpb ubj
nvvub jtuvjoub, kpmmb fj pmf Uivmf Dijme Usbotqpsu
Tztufnt Mue;o izwąltzouąą/

• Lązuą wbjo Uivmf Dijme Usbotqpsu Tztufnt Mue;o
izwąltznją ufmjofuvpuufjub/ Mbtufolvmkfuvtląssztuą wpj
uvmmb fqąwblbb, kpt nvjub mbvllvkb ubj ufmjofjuą
lązufuąąo/

• Tfmmbjtufo mjtąwbsvtufjefo lązuuąnjofo, kpulb fjwąu pmf
Uivmf Dijme Usbotqpsu Tztufnt Mue;o izwąltznją,
wbbsboubb mbtufolvmkfuvtląsszo uvswbmmjtvvefo/

• Ġmą lązuą mjvpuujnjb uąnąo mbtufolvmkfuvtląsszo
qviejtubnjtffo/ Qviejtub wbjo njfepmmb qftvbjoffmmb kb
wfefmmą/

• Ġmą uff nvvupltjb mbtufolvmkfuvtląsszzo/
• Lązuą wbjo wbmnjtubkbo0kblfmjkbo upjnjuubnjb ubj

tvptjuufmfnjb wbjiup-ptjb/
• Ġmą lązuą uąuą mbtufolvmkfuvtląsszą qpsubjttb ubj

mjvlvqpsubjttb/
• Ġmą lązuą uąuą mbtufolvmkfuvtląsszą bwpuvmfo ubj

tvpkbbnbuupnbo uvmfo znqąsjmmą ubj mąifjtzzefttą/
• Uąnąo mbtufolvmkfuvtląsszo ublbob uązuzz lązuuąą

qbjlbmmjtufo nąąsąztufo nvlbjtub ifjkbtujoub, lvo
mbtufolvmkfuvtląsszą lązufuąąo qpmlvqzösąo lbottb/

• Ivpmfiej foofo kplbjtub qzösąnbulbb, fuuą
qpmlvqzösąąo ljjoojufuuz mbtufolvmkfuvtląssz fj njmmąąo
ubwbmmb ftuą qpmlvqzösąo kbssvkfo kb qpmljnjfo
lązuuąnjtuą ubj uzöouöbjtbo ląąouąnjtuą/

• Ġmą njmmpjolbbo bkb qpmlvqzösąmmą zöbjlbbo jmnbo
sjjuuąwąą wbmbjtuvtub/ Opvebub wbmbjtvttb lbjlljb
qbjlbmmjtfo mbjotąąeąooöo nąąsązltją/

• Mblj wpj sbkpjuubb qzösąjmzwbvovkfo wfuąnjtuą
tąilöbwvtufjtfmmb qpmlvqzösąmmą/ Opvebub lbjlljb
qbjlbmmjtfo mbjotąąeąooöo nąąsązltją/

• Ivpnjpj qzösąjmzwbvovo kbssvuvtnbulbb qjefouąwą
wbjlvuvt bjob, lvo wbvov po ljjoojufuuzoą qpmlvqzösąąo/

VAROITUS
Tämä tuote ei sovellu luisteluun.

VAROITUS
Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.

VAROITUS
Tämä tuote ei sovi juoksukäyttöön 
ilman Thule Juoksupakettia.
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4 
ALOITTAMINEN

4.1 lastEnkuljEtuskärryn 
purkaminEn pakkauksEsta

A. Avaa laatikon läpät ja irrota niitit.
B. Ota työntöaisa laatikosta.
C. Aseta laatikko kyljelleen puhtaalle ja tanakalle

alustalle.
D. Vedä lastenkuljetuskärry ja pyörät laatikosta (kuva 1).
E. Irrota ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit.

1

4.2 tuOttEEn Osat

Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn mukana 
on seuraavat nimikkeet:
• Chariot Cougar -runko
• Kaksitoiminen suoja (rungossa)
• Työntöaisa
• Kaksi 20 tuuman pyörää
• Lisävarustetanko
• Omistajan käyttöopas

HUOMAUTUS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia 
turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta 
ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, 
kun niitä tarvitaan.
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4.3 lastEnkuljEtuskärryn 
taittaminEn auki

A. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella
lastenkuljetuskärryn akseliin ja vedä puoliskot
erilleen (kuva 1).

B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella Click n'
Store™-kiinnittimeen ja vedä takarunkoa taaksepäin,
kunnes automaattinen lukituslevy lukittuu. Tee samat
toimet lastenkuljetuskärryn toisella puolella (kuva 2).

C. Varmista lastenkuljetuskärryn rungon lukittuminen
työntämällä takarungon oikeaa ja vasenta puolta
eteenpäin.

4.4 lastEnkuljEtuskärryn 
taittaminEn kOkOOn

A. Vedä tai avaa yhdellä kädellä automaattinen
lukituslevy takarungon yhdeltä puolelta. Paina Click
n' Store™-kiinnikettä eteenpäin toisella kädellä.
Tee samat toimet takarungolle lastenkuljetuskärryn
toisella puolella (kuva 3).

B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella
lastenkuljetuskärryn akseliin ja työnnä puoliskot
yhteen.

2

1 3

VAROITUS
Varmista ennen käyttämistä, että kaikki 
lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen.

VAROITUS
Käyttäjän täytyy noudattaa 
varovaisuutta avatessaan tätä 
lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan 
sitä kokoon, jotta sormet eivät jää 
puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten 
välttämiseksi siitä, että lapsi on 
kauempana tuotteen avaamisen 
ja kokoontaittamisen aikana.
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A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna.
B. Aseta pyörän akseli lastenkuljetuskärryn akseliin

(kuva 1).
C. Vapauta pyörän vapautuspainike.
D. Paina pyörä kokonaan lastenkuljetuskärryn akseliin.
E. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen

lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää
napakasti.

F. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
G. Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine rengaspaineen

mittarilla. Vähimmäissuosituspaine on 30 psi
(2,1 baaria) ja suurin 35 psi (2,5 baaria).

H. Jos jommankumman renkaan ilmanpaine on liian
pieni, täytä se polkupyörän rengaspumpulla.

4.5 pyöriEn asEntaminEn 4.6 pyöriEn irrOttaminEn

1 2

VAROITUS
Tarkista ennen jokaista matkaa, 
että molemmat pyörät ovat lujasti 
paikallaan lastenkuljetuskärryn 
akselissa.

A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 2).
B. Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselista.
C. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
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4.7 työntöaisan asEntaminEn

A. Pidä käsiä työntöaisan molemmilla sivuilla, paina
työntöaisan molempien päiden jousipainikkeita
ja pidä niitä painettuna (kuva 1).

B. Liu'uta työntöaisan molemmat päät
lastenkuljetuskärryn ylärunkoon. Päästä
jousipainikkeet napsahtamaan paikoilleen (kuva 2).

C. Varmista työntöaisan kunnollinen kiinnittyminen
lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää
napakasti. Sen ei pitäisi irrota.

D. Kun haluat irrottaa työntöaisan, paina molemmat
jousen tapit ylärungon sisään ja vedä työntöaisa irti.

4.8 thulE-lisävarustEpakEtin 
asEntaminEn

A. Valitse jokin näistä Thule-lisävarustepaketeista:
• Thule Kävelypaketti (Buggy Set)
• Thule Juoksupaketti
• Thule Pyöräilypaketti
• Thule Hiihto- ja vaelluspaketti

B. Asenna valittu paketti ja käytä sitä Thule-
lisävarustepakettien mukana toimitettujen
käyttöohjeiden mukaisesti.

2

1

VAROITUS
Tarkista ennen jokaista matkaa, että 
molemmat jousen tapit ovat kunnolla 
kiinni työntöaisassa.

Kaikki aisaan kiinnitetty kuorma 
vaikuttaa lastenkuljetuskärryn 
vakauteen.

HUOMAUTUS
Säädettävässä HeightRight™-työntöaisassa 
on kaksi asentoa: korkea ja matala. Vaihda 
asennosta toiseen irrottamalla työntöaisa 
ja kääntämällä se ympäri.
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5 
KÄYTTÄMINEN  
JA OMINAISUUDET

5.1 sEisOntajarrun asEttaminEn

A. Kytke seisontajarru päälle painamalla
lastenkuljetuskärryn akselin punaista poljinta (kuva 1).

B. Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina, että
jarru toimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi päästä
rullaamaan eteen- tai taaksepäin.

C. Vapauta seisontajarru vetämällä lastenkuljetuskärryn
akselin punaista poljinta ulospäin (kuva 2).

VAROITUS
Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta 
tähän lastenkuljetuskärryyn.

Seisontajarrun täytyy aina olla kytkettynä, 
kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn 
tai nostetaan pois lastenkuljetuskärrystä.

HUOMAUTUS
Seisontajarrua ei tarvitse säätää. 

1 2

kytke seisontajarru 
päälle

kytke seisontajarru 
pois päältä
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5.2 kaksitOimisEn suOjan käyttäminEn

A. Jos haluat tehostaa lastenkuljetuskärryn
matkustamon ilmanvaihtoa, rullaa muovi-ikkuna
ylös. Pidä ikkuna ylhäällä suojan yläosan
kumirenkaiden avulla (kuva 1).

B. Voit suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat säältä
rullaamalla muovi-ikkunan alas. Kun haluat sulkea
ikkunan, vedä etuikkunan sivussa olevat vetoketjut
kiinni.

C. Kun haluat avata suojan, irrota se
lastenkuljetuskärryn etuosasta painamalla
suojan alaosassa olevia kielekkeitä.

D. Kun haluat sulkea suojan, paina suojan alaosassa
olevia kielekkeitä ja kiinnitä suoja takaisin
lastenkuljetuskärryn etuosaan (kuva 2).

E. Voit irrottaa suojan lastenkuljetuskärrystä irrottamalla
työntöaisan, irrottamalla lisävarustetangon, 
avaamalla suojan ja nostamalla suojan yläosan 
irti ylärungosta.

F. Voit kiinnittää suojan takaisin lastenkuljetuskärryyn
irrottamalla työntöaisan, irrottamalla
lisävarustetangon ja asettamalla suojan takaisin
ylärungon päälle suojan päällä olevien reikien
mukaisesti.

VAROITUS
Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän 
täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, 
kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen 
purevuudesta ja kuumuuden 
aiheuttamasta uupumuksesta. 
Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys 
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi 
altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi 
liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden 
aiheuttama uupumus puolestaan 
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu 
pitkään lämpimälle ilmalle ilman 
riittävää tuuletusta ja vettä.

1

2

VAROITUS
Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään 
polkupyörän kuljetusvaununa, 
sääsuoja täytyy sulkea, jotta 
lastenkuljetuskärryyn ei pääse 
esimerkiksi irtokiviä.
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5.3 lapsEn sijOittaminEn ja turvavyö

A. Kytke seisontajarru päälle.
B. Avaa kaksitoiminen suoja.
C. Löysää vöiden kaikki säädöt.
D. Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla

punaista vapautuspainiketta.
E. Aseta lapsi tai lapset istumaan.
F.   Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa hihnoissa

olevaa olkavöiden korkeussäädintä niin, että
korkeus on lasten hartioiden tasalla (kuva 1).

G. Nosta haarahihnaa, liitä kaksi olkavöiden solkea
yhteen ja kiinnitä ne yhdessä haarahihnan solkeen
(kuva 2).

H. Säädä olkavöiden pituussäätimiä niin, että
haarahihnan solki sijoittuu rintakehän alaosan
päälle (kuva 3).

I. Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä olkahihnojen
vapaita päitä alaspäin. Varmista, että vöissä ei
ole löysää lapsen vyötärön ja hartioiden kohdalla.
Varmista, että olkapehmikkeet ovat lapsen
hartioiden päällä kaulan vieressä.

1

2

3

HUOMAUTUS
Kun asetat yhden lapsen Thule Chariot 
Cougar 2 -lastenkuljetuskärryyn, aseta 
hänet aina oikealle puolelle.

VAROITUS
Tämä istuin ei sovellu alle 6 
kuukauden ikäisille lapsille. Käytä 
vöitä heti, kun lapsi osaa istua itse.

Älä käytä pehmusteita, jotka ovat 
paksumpia kuin 10 mm.

Tarkista, että istuinyksikön 
kiinnitysvälineet ovat lukittuneet 
oikein paikalleen.

Välty vakavilta loukkaantumisilta, joissa 
lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan 
ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina 
turvavyötä.
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5.5 säädEttävän jOusituksEn 
säätäminEn

5.4 rantEEsEEn pujOtEttavan 
turvahihnan käyttäminEn

VAROITUS
Jos turvahihnaa ei käytetä, 
lastenkuljetuskärry voi päästä 
karkaamaan. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen, joka puolestaan 
voi aiheuttaa matkustajillesi vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

A. Löysää säätönuppia (kääntämällä vastapäivään),
kun lastenkuljetuskärryssä ei ole matkustajia.

B. Siirrä lehtijousten päällä oleva säädin
lastenkuljetuskärryn kuorman kokonaispainon
(lasten paino ja muun kuorman paino yhteensä)
mukaiseen kohtaan säätönupin takana (kuva 2).

C. Kiristä säätönuppia (käännä sitä myötäpäivään).

A. Pujota turvahihnan vapaa pää ranteesi ympärille,
jotta lastenkuljetuskärry ei varmasti pääse
karkaamaan (kuva 1).

B. Kun se ei ole käytössä, pidä turvahihnan vapaata
päätä lastenkuljetuskärryn suuressa verkkotaskussa.

HUOMAUTUS
Chariot Cougar 2 -mallissa säädintä voi siirtää 
hieman eteenpäin sillä puolella, jossa on 
kevyempi matkustaja, ja hieman taaksepäin 
sillä puolella, jossa on painavampi matkustaja.

1 2
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5.8 tavaratila ja säilytystaskut5.6 aurinkOsuOjan käyttäminEn

A. Jos haluat suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat
auringolta, rullaa aurinkosuoja alas. Voit kiinnittää
aurinkosuojan paikalleen sen alaosassa olevalla
tarranauhalla (kuva 1).

B. Jos haluat päästää enemmän valoa
lastenkuljetuskärryyn, rullaa aurinkosuoja ylös.
Voit kiinnittää aurinkosuojan paikalleen sen yläosan
kumirenkailla.

5.7 sivun tuulEtusaukkOjEn 
käyttäminEn

A. Jos haluat edelleen parantaa lastenkuljetuskärryn
ilmanvaihtoa, aukaise jompikumpi sivun
tuuletusaukko (tai molemmat).

B. Voit suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat säältä
painamalla sivun tuuletusaukot kiinni. Aukot pysyvät
kiinni, kun käytät reunojen tarranauhaa (kuva 2).
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VAROITUS
Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä 
ylimääräisiä lapsia tai laukkuja.

HUOMAUTUS
Tavaratilan suurin sallittu kuormakapasiteetti 
on 4 kg.

Lisävarusteena saatavan tavaratelineen 
avulla lastenkuljetuskärryssä matkustamon 
päällä voidaan kuljettaa ylimääräiset 2,3 kg.

Lastenkuljetuskärry on varustettu seuraavilla 
säilytysratkaisuilla:

A. Yksi tavaratila takana alhaalla (kuva 3).
B. Yksi suuri verkkotasku takana ylhäällä (kuva 4).
C. Yksi pieni tasku suuren verkkotaskun sisällä.
D. Kaksi pientä verkkotaskua edessä

lastenkuljetuskärryn sisällä (kuva 5).
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1

VAROITUS
Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, 
jos valmistajan kuormasuositukset 
ylitetään.

5.9 tavaratilan käyttäminEn

A. Kun haluat laskea tavaratilan alas, avaa
pikavapautuskahvat takarungon molemmilta sivuilta
ja vedä tavaratilaa alas. Sulje pikavapautuskahvat
jälleen, kun haluat kiinnittää tavaratilan paikalleen
(kuva 1).

B. Voit nostaa tavaratilaa löysäämällä
pikavapautuskahvat takarungon molemmilta
sivuilta ja nostamalla tavaratilaa ylös. Kiristä
pikavapautuskahvat jälleen, kun haluat kiinnittää
tavaratilan paikalleen (kuva 2).

2
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6 
LISÄTIETOJA

6.1  lisävarustEEt

Chariot-lastenkuljetuskärryysi on saatavana koko joukko 
yhteensopivia lisävarusteita:

• Juomapulloteline
• Mukinpidike
• Lenkkeilijän jarru
• Akseliin kiinnitettävä ezHitch™, osittainen
• Shimano Napavaihteen aisasovitin
• SRAM Napavaihteen aisasovitin
• Tavarateline
• Vauvan turvaistuin
• Jokakelin suojapussi
• Vauvan istuintuki
• Säilytyssuoja
• Sadesuoja

Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä 
verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.

6.2  huOltaminEn ja ylläpitO

Tarkasta lastenkuljetuskärry, Thule-lisävarustepaketit ja 
lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.

Metalliosat
Tarkasta kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä 
lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita.

Kiinnikkeet
Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, 
rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden 
varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet 
tai puuttuvat kiinnikkeet.

Jousitus
Tarkasta jouset murtumien ja väsymisen varalta. Siirrä 
säädintä edestakaisin ja tarkasta jokainen jousi koko 
pituudelta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos jousissa 
on säröjä tai murtumia.

Tekstiili
Tarkasta tekstiili säännöllisesti repeytymien, kulumien 
tai muiden vaurioiden varalta. Jos tekstiilissä on reikiä, 
lapsen käsi voi päästä kosketuksiin pyörien tai tienpinnan 
kanssa.

Pyörät
Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat 
osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät 
vähintään kerran vuodessa.

On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkuljetuskärryn 
kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, 
jotta se pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä 
vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä 
karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia

VAROITUS
Tämän lastenkuljetuskärryn 
asianmukainen huoltaminen ja ylläpito 
vaikuttavat sen suorituskykyyn ja 
turvallisuuteen.
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6.3 säilytys

Säilytä lastenkuljetuskärryä, Thule-lisävarustepaketteja 
ja lisävarusteita kuivassa paikassa suojassa 
suoralta auringonvalolta. Jos mahdollista, ripusta 
lastenkuljetuskärry maanpinnan yläpuolelle. Ennen kuin 
viet lastenkuljetuskärryn säilytykseen, sen täytyy olla kuiva 
home- tai bakteerikasvustojen välttämiseksi. Älä varastoi 
lastenkuljetuskärryä niin, että pyörät ovat kosketuksissa 
ikkunoihin. Älä säilytä lastenkuljetuskärryä pitkiä aikoja 
polkupyörään kiinnitettynä.

6.4 kuluminEn

Lastenkuljetuskärry on erittäin kestävä, ja voit kuljettaa 
siinä lapsia pitkiä aikoja. Vaikka lastenkuljetuskärry kuluu 
ajan mittaan, kulumisen määrä määräytyy usean tekijän 
mukaan.

Käyttömäärä ja ajomatkat
Mitä useammin lastenkuljetuskärryä käytetään ja mitä 
enemmän sille kertyy ajomatkaa, sitä enemmän se kuluu.

Huoltaminen ja ylläpito
Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen 
ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta lastenkuljetuskärry 
pysyy hyvässä kunnossa.

Säilytys
Lastenkuljetuskärryjen oikeanlainen säilyttäminen 
vähentää – etenkin tekstiiliosien – kulumista.

Käyttötapa
Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset 
kuluttavat eri osia, erityisesti jarruja ja renkaita, 
ennenaikaisesti.

Sää
Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat eri osiin eri tavalla. 
Suora auringonpaiste kuluttaa tekstiiliä, ikkunoita ja 
kumirenkaita ennenaikaisesti. Ilman tai tien suola vaikuttaa 
vanteisiin ja tekstiilin väriin. Lika ja kura voivat päästä 
liikkuviin osiin ja myös nopeuttaa kulumista.

Osien ennenaikainen kuluminen ei välttämättä ole 
merkki siitä, että tuote on viallinen. Tapa, jolla tätä 
lastenkuljetuskärryä käytetään, vaikuttaa merkittävästi 
siihen, kuinka hyvin lastenkuljetuskärry toimii.

www.thule.cominfo@thule.com
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