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MAKSYMALNY CZAS UŻYTKOWANIA WÓZKA ZALEŻY  
W NAJWIĘKSZYM STOPNIU OD KONSERWACJI I DBAŁOŚCI 
O PRODUKT, A TAKŻE OD SPOSOBU I INTENSYWNOŚCI 
UŻYTKOWANIA, W TYM:

CZĘSTOŚĆ UŻYWANIA I PRZEBIEG
Im częściej i na im dalsze odległości wózek jest używany, tym większe 
jest jego zużycie.

ŁADUNEK
Im większa jest masa załadowanego wózka, tym szybciej pewne jego 
elementy będą się zużywać. 

WARUNKI DROGOWE
Ostre pokonywanie zakrętów, szybkie przyspieszanie, hamowanie 
i nierówny teren przyczyniają się do szybszego zużycia różnych 
elementów wózka.

WPŁYW WODY
Długotrwałe narażanie wózka na promieniowanie ultrafioletowe, 
ekstremalne temperatury, wilgoć, pył drogowy (piasek i błoto) oraz 
kontakt z solą przyspieszają jego zużycie.

PRZECHOWYWANIE
Prawidłowe przechowywanie wózka jest istotne dla zmniejszenia 
stopnia zużycia jego elementów.

POZIOM KONSERWACJI
Częstotliwość serwisowania, środki konserwacyjne, przechowywanie, 
czyszczenie i przeglądy znacznie zmniejszają zużycie istotnych 
elementów.

CZY WIESZ ŻE...
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Ramię zaczepu  
Zdjąć, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
a. Złącze kulowe 
b. Taśmy zabezpieczające 
c.  Pęknięcia głównego nadwozia, 

szczególnie wokół otworów do łączenia  
z VersaWing

Złącza VersaWing  
Sprawdzić pod kątem uszkodzeń, pęknięć  
i poluzowania

Tkanina 
Sprawdzić pod kątem rozdarć, dziur, 
rozerwanych szwów i innych uszkodzeń

Szelki i pasy bezpieczeństwa 
Sprawdzić taśmę i nici pod kątem przetarć, 
przecięć i innych uszkodzeń

Sprzączki 
Sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych 
sprzączek

Koła, łożyska, szprychy i osie  
Sprawdzić pod kątem czystości, korozji, 
łatwości działania i prawidłowego działania 
przycisków

Zawieszenie  
Sprawdzić sprężyny pod kątem pęknięć, 
złamań lub silnej korozji

Uchwyty  
Sprawdzić bezpieczne działanie przycisków 
szybkiego zwalniania i wsporników  
w modelu CX

Wsporniki automatycznej blokady  
Sprawdzić prawidłowe działanie składania, 
poluzowania, uszkodzenia, pęknięcia  
i płynność funkcjonowania

Mechanizm szybkiego zwalniania 
Sprawdzić prawidłowe mocowanie dźwigni

Funkcjonowanie hamulca postojowego  
Sprawdzić prawidłowe działanie i siłę 
blokowania

Mocowania  
Sprawdzić pod kątem naciągnięcia, 
brakujących nakrętek i śrub, silnej korozji

Rama  
Sprawdzić każdy element ramy, czy nie ma 
wgnieceń, pęknięć, silnej korozji lub złamań

Akcesoria  
Sprawdzić wszystkie akcesoria w taki sam 
sposób jak wózek

NAJLEPSZYM SPOSOBEM PRZEDŁUŻENIA CZASU UŻYTKOWANIA 
WÓZKA JEST COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ 
UŻYTKOWANIA, PRZY ZWRÓCENIU SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA:

LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU

UWAGA Jeśli na swoim wózku zobaczysz oznaki wskazujące na nadmierne zużycie, skontaktuj 
się niezwłocznie z autoryzowanym sprzedawcą firmy Thule Chariot. Autoryzowany sprzedawca 
firmy Thule Chariot doradzi metody wymaganej konserwacji, które pozwolą maksymalnie 
długo cieszyć się sprawnością wózka. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z nami pod 
adresem thule@mailnj.custhelp.com
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NASZE PRODUKTY SKŁADAJĄ 
SIĘ Z ELEMENTÓW I CZĘŚCI, 
KTÓRE PODLEGAJĄ 
NATURALNEMU ZUŻYCIU 
W ZALEŻNOŚCI OD 
SPOSOBU I INTENSYWNOŚCI 
UŻYTKOWANIA, A TAKŻE OD 
TEGO, JAK DANY PRODUKT 
JEST SERWISOWANY  
I KONSERWOWANY.

W warunkach regularnego użytkowania 
(codziennie, w różnych warunkach 
pogodowych) poszczególne elementy  
lub części mogą się zużyć przed upływem 
gwarancji. Należy zwrócić uwagę,  
że w wypadku przedwczesnego zużycia  
w wyniku intensywnego użytkowania nie 
może to być uznane jako wada produktu.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail 
pod adres: thule@mailnj.custhelp.com

SERWIS I PIELĘGNACJA
Pewne czynniki wpływają na stopień 
zużycia oraz powodują pęknięcia, którym 
można zapobiegać, stosując się do 
następujących wskazówek: 

 Jeśli to możliwe, unikać długotrwałego 
narażania produktu na działanie 
promieni słonecznych 

 Przechowywać wózek zawsze  
w suchym miejscu

 Przechowując na zewnątrz, używać 
pokrowców dla ochrony

 Regularnie sprawdzać ciśnienie 
powietrza w oponach

 Zimno: w bardzo niskich 
temperaturach poniżej -20°C niektóre 
materiały stają się łamliwe i bardziej 
podatne na pękanie

 Regularnie sprawdzać wózek pod 
kątem wystąpienia uszkodzeń  
i natychmiast je naprawiać

 Regularnie czyścić wózek zgodnie  
z instrukcją obsługi

 Nie wprowadzać żadnych  
modyfikacji wózka
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