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VEDLIGEHOLDELSES-
VEJLEDNING  



MAKSIMERINGEN AF DIN VOGNS LEVETID AFHÆNGER AF, 
HVOR GODT PRODUKTET ER BEHANDLET OG VEDLIGEHOLDT, 
SAMT TYPEN OG OMFANGET AF BRUGEN, SÅSOM:

HYPPIGHED OG ANTAL KILOMETER

Jo oftere vognen bruges, og jo længere afstande, den tilbagelægger, jo mere 
slidt bliver den.

LAST

Jo tungere last i vognen, jo hurtigere bliver visse komponenter slidt. 

VEJFORHOLD

Skarpe hjørner, hurtig acceleration, opbremsninger og hårdt terræn er alt 
sammen med til at øge slitagen af diverse komponenter.

VEJRLIG

Længerevarende udsættelse for UV-stråler, ekstreme temperaturer, luftfugtighed, 
vejgrus (sand og snavs) og kontakt med salt bidrager til slitagen af vognen.

HENSTILLEN

Korrekt henstillen af vognen er afgørende for at mindske omfanget af slitage  
på komponenter.

OMFANG AF VEDLIGEHOLDELSE

Jævnlig servicering, vedligeholdelse, fornuftig henstillen, rengøring, 
serviceeftersyn og inspektionsarbejde giver markant mindre slitage  
af vigtige komponenter.

VIDSTE DU DET?
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Trækarm  
Tag den af for at undersøge den for eventuelle skader 
a. Kugleled 
b. Sikkerhedsbælter 
c.  Revner i hovedstel, især ved huller, der fastgøres 

til VersaWing

VersaWings  
Undersøg for eventuelle skader, herunder brud, 
revner eller løse dele

Stof 
Undersøg for flænger, huller og åbne søm og 
eventuel anden skade

Seler og sikkerhedsseler 
Undersøg remtøj og trådværk for trævler, snit og 
eventuelle andre skader

Spænder 
Undersøg spænderne for skader

Hjul, leje, eger og aksler  
Undersøg for renlighed, tæring, glat betjening og 
korrekt trykknapfunktion

Ophæng  
Undersøg fjedrene for revner, brud eller  
alvorlig tæring

Styr  
Undersøg, om snaplåsknapper og beslag sidder 
helt fast på CX

Beslag til automatlås  
Undersøg sammenklapning for korrekt udførelse, 
løshed, skader, revner og glat funktionalitet

Snaplåsmekanismer 
Undersøg, om grebet sidder korrekt

Parkeringsbremse  
Undersøg for korrekt funktionalitet og låseanordning

Spænder  
Undersøg for stramhed, manglende møtrikker, 
manglende bolte, omfattende tæring

Stel  
Undersøg alle steldele for buler, revner, omfattende 
tæring eller brud

Tilbehør  
Undersøg alt tilbehør på samme måde som vognen

 

DU FORLÆNGER BEDST VOGNENS LEVETID VED AT INSPICERE 
DEN HVER MÅNED I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN MED SÆRLIG 
OPMÆRKSOMHED PÅ FØLGENDE:

INSPEKTIONSLISTE

www.thule.com

BEMÆRK - Hvis du opdager, at en komponent på vognen udviser tegn på unormal slitage, skal du straks 
kontakte din autoriserede Thule Chariot-forhandler. Din autoriserede Thule Chariot-forhandler vil give dig 
vejledning angående nødvendig vedligeholdelse for at sikre, at du får mest muligt ud af vognen. Eller kontakt 
os direkte på thule@mailnj.custhelp.com
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VORES PRODUKTER HAR 
KOMPONENTER ELLER 
DELE, DER UDSÆTTES 
FOR NATURLIGT SLID, 
AFHÆNGIG AF TYPEN OG 
BRUGSOMFANGET, SAMT  
HVOR GODT DET ENKELTE 
PRODUKT ER BLEVET 
EFTERSET OG VEDLIGEHOLDT.

Når der er tale om regelmæssig brug (daglig brug 
under forskellige vejrforhold), kan enkeltdele eller 
komponenter blive slidt, før garantien er udløbet. 
Bemærk venligst, at i de tilfælde, hvor produktet 
bliver slidt før tid pga. omfattende brug, regnes 
produktet ikke for at være defekt.

Hvis du ønsker mere information, kan du sende en 
e-mail til os på: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Der er visse faktorer, som påvirker slid, og 
nogle af dem kan undgås ved at følge disse 
retningslinjer: 

 Undgå om muligt længerevarende 
udsættelse for sollys  

 Stil altid vognen et tørt sted 

 Hvis den stilles udenfor, skal den være 
tildækket for at være beskyttet mod vind 
og vejr 

 Tjek regelmæssigt lufttrykket i dækkene 

 Kulde: Ved ekstremt kolde temperaturer 
under -20° C kan visse materialer blive 
skøre og risikere at sprække 

 Tjek regelmæssigt vognen for skader, og få 
straks repareret eventuelle skader 

 Rengør regelmæssigt vognen i henhold til 
vejledningen 

 Du må ikke foretage modifikationer  
af vognen


