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HUOLTO-OPAS  



LASTENKULJETTIMEN ELINKAARI MÄÄRÄYTYY SEN MUKAAN, 
KUINKA HYVIN TUOTETTA PIDETÄÄN JA HUOLLETAAN SEKÄ  
KUINKA JA KUINKA PALJON TUOTETTA KÄYTETÄÄN. ESIMERKKEJÄ:

KÄYTÖN MÄÄRÄ JA AJOMATKAT

Mitä useammin lastenkuljetinta käytetään ja mitä enemmän sille kertyy ajomatkaa, 
sitä enemmän se kuluu.

KUORMA

Mitä enemmän painoa lastenkuljettimella kuljetetaan, sitä nopeammin tietyt 
osat kuluvat. 

OLOSUHTEET

Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset, jarrutukset ja hankala maasto nopeuttavat 
useiden osien kulumista.

SÄÄN VAIKUTUKSET

Pitkäkestoinen altistuminen UV-säteille, erittäin kylmät ja kuumat lämpötilat, 
kosteus, hiekka ja lika sekä altistuminen suolalle vaikuttavat lastenkuljettimen 
kulumiseen.

SÄILYTYS

Lastenkuljettimien oikeanlainen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta osat 
eivät kulu tarpeettomasti.

HUOLTO

Huoltovälit, huoltamistavat, säilytys, puhdistaminen, huoltaminen ja tarkastukset 
hidastavat huomattavasti tärkeiden osien kulumista.

TIESITKÖ TÄMÄN?
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Vetoaisa  
Irrota ja tarkasta vahinkojen varalta. 
a. Pallonivel 
b. Varmistushihnat 
c.  Säröt rungossa, etenkin sellaisten reikien ympärillä, 

joista on kiinnitys VersaWing-telineeseen.

VersaWing-telineet  
Tarkasta vaurioiden, kuten murtumien, säröjen ja 
väljien liitäntöjen, varalta.

Tekstiili 
Tarkasta repeytymien, reikien, avointen saumojen ja 
muiden vaurioiden varalta.

Valjaat ja turvavyöt 
Tarkasta vyö ja ommel rispaantumisen, 
viiltovaurioiden ja muiden vaurioiden varalta.

Soljet 
Tarkasta, onko soljissa vaurioita.

Vanteet, laakerit, puolat ja akselit  
Tarkasta puhtaustaso, ruostevauriot, toiminnan 
sujuvuus ja painonappien toimivuus.

Jousitus  
Tarkasta jouset säröjen, murtumien ja vakavan 
ruostumisen varalta.

Ohjaustangot  
Tarkasta pikairrotuspainikkeiden ja kiinnikkeiden 
kiinnityksen lujuus CX-mallissa.

Itselukittuvat kiinnikkeet  
Tarkasta taitekohtien kytkennän pito ja sujuva 
toiminta sekä tarkista väljyyden, vaurioiden ja 
säröjen varalta.

Pikairrotusmekanismi 
Tarkasta kahvan kunnollinen kiinnitys.

Seisontajarrutoiminto  
Tarkasta asianmukainen toimivuus ja lukituksen 
pitävyys.

Kiinnikkeet  
Tarkasta kireys ja tarkasta puuttuvien mutterien, 
puuttuvien pulttien ja vakavan ruostumisen varalta.

Runko  
Tarkasta rungon osat kolhiutumien, säröjen, 
vakavan ruostumisen ja murtumien varalta.

Lisävarusteet  
Tarkasta mahdolliset lisävarusteet samalla tavalla 
kuin varsinainen lastenkuljetin.

OPPAAN MUKAINEN KUUKAUSITTAINEN TARKASTUS ON PARAS 
TAPA HUOLEHTIA SIITÄ, ETTÄ LASTENKULJETIN KESTÄÄ 
MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN. TARKASTUKSESSA KANNATTAA 
KIINNITTÄÄ HUOMIOTA ERITYISESTI SEURAAVIIN SEIKKOIHIN:

TARKASTUKSEN MUISTILISTA

www.thule.com

HUOMAUTUS – Jos havaitset lastenkuljettimessa osan, joka on kulunut normaalia enemmän, ota viipymättä 
yhteyttä valtuutettuun Thule Chariot -jälleenmyyjään. Valtuutettu Thule Chariot -jälleenmyyjä opastaa 
tarvittavissa huoltotoimissa, jotta lastenkuljetin varmasti toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Voit myös 
ottaa meihin suoraan yhteyttä osoitteessa thule@mailnj.custhelp.com
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TUOTTEISSAMME ON 
KOMPONENTTEJA TAI OSIA, 
JOTKA KULUVAT NORMAALISTI 
KÄYTTÖTAVAN JA -MÄÄRÄN 
MUKAAN SEKÄ SEN MUKAAN, 
KUINKA HYVIN YKSITTÄISTÄ 
TUOTETTA PIDETÄÄN JA 
HUOLLETAAN.

Kun tuotetta käytetään säännöllisesti (päivittäin 
vaihtelevissa sääolosuhteissa), yksittäiset osat tai 
komponentit voivat saavuttaa kulumisrajansa ennen 
takuuajan päättymistä. Huomaa, että tuotetta 
ei katsota vialliseksi kohtuuttomasta käytöstä 
aiheutuneen ennenaikaisen kulumisen vuoksi.

Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO

Tietyt tekijät vaikuttavat kulumiseen, ja niitä 
voidaan myös ehkäistä noudattamalla  
seuraavia ohjeita: 

 Vältä mahdollisuuksien mukaan 
pitkäkestoista altistumista auringonvalolle.  

 Säilytä lastenkuljetinta aina kuivassa paikassa. 

 Jos säilytät lastenkuljetinta ulkona, suojaa 
tuote sääoloilta säilytyspeitteillä. 

 Tarkasta renkaiden ilmanpaine säännöllisesti. 

 Kylmällä: Erittäin kylmässä, alle –20 °C:n 
lämpötilassa osa materiaaleista voi tilapäisesti 
haurastua ja murtua siksi herkemmin. 

 Tarkasta lastenkuljetin säännöllisesti 
vahinkojen varalta ja korjauta vahingot 
viipymättä. 

 Puhdista lastenkuljetin säännöllisesti 
käyttöoppaan ohjeiden mukaan. 

 Älä tee muutoksia lastenkuljettimeen.


