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ONDERHOUDSGIDS  



DE MAXIMALE LEVENSDUUR VAN UW KINDERWAGEN IS 
AFHANKELIJK VAN HOE ER VOOR HET PRODUCT WERD 
GEZORGD EN HOE HET IS ONDERHOUDEN, ALSOOK VAN  
HET TYPE OF DE INTENSITEIT VAN HET GEBRUIK, ZOALS:

FREQUENTIE EN TOTAAL AFGELEGDE AFSTAND

Hoe vaker de kinderwagen wordt gebruikt en hoe verder hij gaat, hoe meer  
hij slijt.

LAADVERMOGEN

Hoe hoger het gewicht in de kinderwagen, hoe sneller bepaalde onderdelen 
zullen slijten. 

WEGOMSTANDIGHEDEN

Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie, remmen en ruw terrein dragen 
allemaal bij aan snellere slijtage van verschillende onderdelen.

WEEREFFECTEN

Langdurige blootstelling aan UV stralen, extreme temperaturen, 
vochtigheidsgraad, wegbedekking (zand en vuil) en contact met zout dragen bij 
aan slijtage van uw kinderwagen.

OPBERGRUIMTE

Uw kinderwagen goed opbergen is van groot belang voor het beperken van 
slijtage aan onderdelen.

MATE VAN ONDERHOUD

Periodes tussen onderhoudsbeurten, manier van onderhoud, opslag, reiniging, 
onderhoud en inspectie helpen om slijtage van cruciale onderdelen drastisch  
te beperken.

WIST U DAT:
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Disselstang  
Verwijderen om op schade te controleren 
a. Kogelscharnier 
b. Reserveveiligheidsriemen 
c.  Scheuren in buitenkant, vooral rond gaten 

waaraan de VersaWing wordt bevestigd

VersaWings  
Controleer op schade, zoals breuken, scheuren of 
loszittende onderdelen

Stof 
Controleer op scheuren, gaten, open naden en 
andere schade

(Kinder)gordels 
Controleer geweven band en draden op rafelen, 
scheuren en andere schade

Gespen 
Controleer op beschadigde gespen

Wielen, lagers, spaken en assen  
Controleer op properheid, corrosie, soepele 
werking en een goede drukknopfunctie

Ophanging  
Controleer de veren op scheurtjes, breuken of 
ernstige roestvorming

Duwbeugels  
Controleer of de snel afkoppelbare knoppen en 
haken goed zijn bevestigd op de CX

Haken met automatische vergrendeling  
Controleer vouwnaden of ze goed zitten, of ze  
los zitten, op beschadiging, scheuren en een 
soepele werking

Snel ontkoppelbare mechanismen 
Controleer of de hendel goed vastzit

Werking parkeerrem  
Controleer of die goed werkt en vergrendelt

Sluitingen  
Controleer of ze strak zitten, of er moeren of 
bouten ontbreken, op overmatige roestvorming

Frame  
Controleer alle frame-onderdelen op deuken, 
scheurtjes, overmatige roestvorming of breuken

Accessoires  
Controleer accessoires op dezelfde manier zoals  
de kinderwagen

DE BESTE MANIER OM DE LEVENSDUUR VAN UW KINDERWAGEN 
TIJDENS GEBRUIK TE VERLENGEN IS OM HEM MAANDELIJKS 
VOLGENS DE HANDLEIDING TE CONTROLEREN, EN VOORAL  
TE LETTEN OP HET VOLGENDE:

CONTROLELIJST

www.thule.com

LET WEL: Als u tekenen van abnormale slijtage aan uw kinderwagen opmerkt, neem dan direct contact op 
met uw erkende Thule Chariot-dealer. Uw erkende Thule Chariot-dealer zal u adviseren over het vereiste 
onderhoud zodat u maximale prestaties en plezier beleeft aan uw kinderwagen, of neem direct contact  
met ons op via thule@mailnj.custhelp.com
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ONZE PRODUCTEN HEBBEN 
COMPONENTEN OF 
ONDERDELEN DIE ONDERHEVIG 
ZIJN AAN GEWONE SLIJTAGE 
DOOR NORMAAL GEBRUIK. DIT 
IS AFHANKELIJK VAN HET TYPE 
EN DE MATE VAN GEBRUIK EN 
VAN HET ONDERHOUD VAN DE 
AFZONDERLIJKE PRODUCTEN.

Wanneer de wagen regelmatig wordt gebruikt 
(dagelijks onder allerlei weersomstandigheden), 
kunnen afzonderlijke onderdelen of componenten 
doorslijten voordat de garantie is verlopen. Let 
op: als sprake is van voortijdige slijtage van een 
product door overmatig gebruik, wordt het product 
niet als defect beschouwd.

E-mail ons voor meer informatie via:  
thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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SERVICE EN ONDERHOUD

Er zijn bepaalde factoren die van invloed zijn 
op slijtage, en een aantal daarvan kan worden 
voorkomen door deze richtlijnen te volgen: 

 Vermijd indien mogelijk langdurige 
blootstelling aan zonlicht 

 Kinderwagen altijd op een droge plek 
opbergen

 Gebruik de opberghoezen voor 
bescherming als ze buiten worden 
opgeslagen

 Controleer regelmatig de luchtdruk in  
de banden

 Kou: bij extreem koude temperaturen van 
-20°C/-4°F kunnen sommige materialen 
broos worden en makkelijker barsten

 Controleer de kinderwagen regelmatig op 
schade en laat schade direct repareren

 Reinig de kinderwagen regelmatig volgens 
de handleiding

 Breng geen wijzigingen aan de 
kinderwagen aan


