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ŽIVOTNOST VAŠEHO VOZÍKU ZÁVISÍ NA KVALITĚ ÚDRŽBY A 
PÉČE O NĚJ I NA TYPU A INTENZITĚ POUŽITÍ, JAKO NAPŘÍKLAD:

FREKVENCE A PŘEPRAVNÍ VZDÁLENOST
Čím častěji vozík používáte a čím větší vzdálenost s ním ujedete,  
tím víc se opotřebí.

NAKLÁDÁNÍ
Čím větší váhu ve vozíku převážíte, tím rychleji se určité součásti 
opotřebí. 

STAV VOZOVKY
Prudké zatáčení, rychlá akcelerace, brzdění a nerovný terén vedou ke 
zvýšenému opotřebení různých součástí.

ÚČINKY POČASÍ
Dlouhé vystavení UV záření, extrémním teplotám, vlhkosti či 
nečistotám na vozovce (písek a špína) nebo kontakt se solí zvyšuje 
opotřebení vozíku.

USKLADNĚNÍ
Správné uskladnění vozíku je nezbytné pro minimalizaci opotřebení 
jeho součástí.

STUPEŇ ÚDRŽBY
Intervaly údržby, způsob údržby, uskladnění, čištění, servis a prohlídky – 
to vše může dramaticky snížit opotřebení nejdůležitějších součástí.

VĚDĚLI JSTE?
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Závěsné rameno  
Odmontujte rameno a zkontrolujte, zda není 
poškozeno. 
a. Kulový kloub 
b. Pojistné popruhy 
c.  Hlavní konstrukce (hledejte praskliny, 

především kolem děr, které slouží k 
připevnění křidélek VersaWing)

Křidélka VersaWing  
Hledejte jakékoli poškození, praskliny nebo 
uvolnění.

Tkanina 
Hledejte protržení, díry, rozpárané švy a jiná 
poškození.

Postroje a bezpečnostní pásy 
Hledejte roztřepené popruhy a nitě, 
proříznutí a jiná poškození.

Přezky 
Zkontrolujte, zda nejsou přezky poškozeny.

Kola, ložiska, dráty a osy  
Zkontrolujte čistotu, hladký chod a správnou 
funkčnost tlačítka a případnou korozi.

Odpružení  
Hledejte na pružinách praskliny, zlomené 
části nebo silnou korozi.

Řídítka  
U modelu CX zkontrolujte, zda jsou 
bezpečně připevněna tlačítka pro rychlé 
odpojení a držáky.

Samozamykací držáky  
Zkontrolujte správnou a hladkou funkci 
skládacích částí, hledejte jakékoli uvolnění, 
poškození a praskliny.

Rychloupínací mechanismy 
Zkontrolujte správné připojení páky.

Funkce parkovací brzdy  
Zkontrolujte správnou funkci a schopnost 
uzamčení.

Upevňovače  
Zkontrolujte, zda jsou utažené, zda jim 
nechybí matky či šrouby a zda nejsou příliš 
zkorodované.

Rám  
Na všech částech rámu hledejte 
promáčkliny, praskliny nebo silnou korozi.

Příslušenství  
Veškeré příslušenství prohlédněte stejně 
jako vozík.

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST VOZÍKU, 
JE HO KAŽDÝ MĚSÍC PROHLÉDNOUT ZPŮSOBEM UVEDENÝM 
V MANUÁLU. PŘITOM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST 
NÁSLEDUJÍCÍM SOUČÁSTEM:

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PROHLÍDKY

POZNÁMKA – Pokud kterákoli část vašeho vozíku jeví známky abnormálního opotřebení, 
kontaktujte okamžitě svého autorizovaného prodejce Thule Chariot. Váš autorizovaný prodejce 
Thule Chariot vám poradí ohledně požadované údržbu pro zajištění maximálního výkonu 
vozíku a vaší spokojenosti. Můžete se na nás také obrátit přímo na e-mailové adrese  
thule@mailnj.custhelp.com.

www.thule.com51100956 – B



NAŠE PRODUKTY OBSAHUJÍ 
SOUČÁSTI NEBO DÍLY, KTERÉ 
PODLÉHAJÍ PŘIROZENÉMU 
OPOTŘEBENÍ V ZÁVISLOSTI NA 
ZPŮSOBU A MÍŘE POUŽÍVÁNÍ 
A TAKÉ NA TOM, JAK JE 
PROVÁDĚN SERVIS A ÚDRŽBA 
JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ.

V případě pravidelného používání (každý 
den bez ohledu na počasí) mohou 
jednotlivé díly či součásti dosáhnout hranice 
opotřebení dříve, než uplyne platnost 
záruky. Upozorňujeme, že v případech, kdy 
došlo k předčasnému opotřebení produktu 
v důsledku častého používání, není produkt 
považován za vadný.

Máte-li zájem o další informace,  
napište nám na e-mailovou adresu:  
thule@mailnj.custhelp.com

ÚDRŽBA A PÉČE
Opotřebení ovlivňují určité faktory  
a některým z nich lze předejít  
dodržováním těchto doporučení: 

 Vozík pokud možno dlouhodobě 
nevystavujte slunečnímu světlu. 

 Vozík vždy uskladňujte na  
suchém místě.

 Při uskladnění venku používejte  
kryty, které vozík chrání před 
povětrnostními vlivy.

 Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu  
v pneumatikách.

 Chlad: Za velmi nízkých teplot pod 
−20°C/–4°F se některé materiály 
mohou stát křehkými a náchylnějšími 
k prasknutí

 Pravidelně kontrolujte, zda vozík není 
poškozen, a každé poškození nechte 
neprodleně opravit.

 Vozík pravidelně čistěte způsobem 
popsaným v návodu.

 Neprovádějte žádné úpravy vozíku.
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