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UNDERHÅLLSGUIDE  



LIVSLÄNGDEN FÖR DIN VAGN PÅVERKAS AV HUR VÄL DU 
TAR HAND OM OCH UNDERHÅLLER DEN, SAMT TYPEN OCH 
GRADEN AV ANVÄNDNING, TILL EXEMPEL:

FREKVENS OCH ANVÄNDNING

Ju oftare vagnen används och ju längre den körs, desto mer slits den.

LAST

Ju högre vikt vagnen belastas med, desto fortare slits vissa komponenter ut. 

VÄGFÖRHÅLLANDEN

Hård kurvtagning, kraftig acceleration, inbromsningar och ojämn terräng bidrar 
samtliga till ett ökat slitage på olika delar.

VÄDERPÅVERKAN

Långvarig exponering för UV-strålning, extrema temperaturer, fuktighet, partiklar 
på vägen (sand och smuts) och kontakt med salt kan påverka slitaget på din vagn.

FÖRVARING

En korrekt förvaring är viktig för att minska slitaget på komponenterna.

UNDERHÅLLSNIVÅ

Rätt serviceintervall, typ av underhåll, förvaring, rengöring, service och kontroller 
hjälper alla till att ge en kraftig minskning av slitaget på viktiga komponenter.

VISSTE DU ATT ...?
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Kopplingsarm  
Lossa armen och kontrollera att följande delar inte 
har några skador: 
a. Kulkopplingen. 
b. Fångremmarna. 
c.  Kontrollera att vagnens huvuddel inte har några 

sprickor, framförallt inte runt hålen som kopplas 
till VersaWing.

VersaWing  
Kontrollera att inga skador i form av brott eller 
sprickor finns samt att inget sitter löst.

Tyg 
Kontrollera att inga revor, hål, öppna sömmar eller 
andra skador finns.

Selar och säkerhetsbälten 
Kontrollera att inte banden och trådarna har 
skador i form av t.ex. fransningar eller skärskador.

Spännen 
Kontrollera att inte spännena har några skador.

Hjul, kullager, ekrar och axlar  
Kontrollera att dessa delar är rena och inte har 
korroderat, rullar lätt och att tryckknappen 
fungerar korrekt.

Fjädring  
Kontrollera att fjädringen inte har några sprickor, 
brott eller är svårt angripen av korrosion.

Handtag  
Kontrollera på CX-modellen att handtaget  
sitter ordentligt i fästena och att låsknappen 
fungerar korrekt.

Fästen med automatisk låsning  
Kontrollera att vagnen kan vikas ihop och att 
funktionen inte har blivit trög. Kontrollera även att 
inga delar har sprickor, är skadade eller sitter löst.

Snabbkopplingar 
Kontrollera att handtagen är korrekt monterade.

Parkeringsbromsen  
Kontrollera funktionen och låsningen.

Fästen  
Kontrollera åtdragningen, att inga bultar eller muttrar 
saknas samt att ingen kraftig korrosion finns.

Ramen  
Kontrollera att ramens delar inte har några bucklor, 
sprickor, brott eller är svårt angripna av korrosion.

Tillbehör  
Kontrollera samtliga tillbehör på samma sätt som 
du kontrollerade vagnen.

DET BÄSTA SÄTTET ATT FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN FÖR 
DIN VAGN ÄR ATT INSPEKTERA DEN EN GÅNG I MÅNADEN 
ENLIGT ANVISNINGARNA I ANVÄNDARHANDBOKEN. DU BÖR 
KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER SÄRSKILT NOGA:

CHECKLISTA FÖR KONTROLL

www.thule.com

OBS! – Om någon del på din vagn visar tecken på onormalt slitage bör du omedelbart kontakta din 
auktoriserade Thule Chariot-återförsäljare. Din auktoriserade Thule Chariot-återförsäljare ger dig sedan råd 
om vilken typ av underhåll som bör utföras för att du ska kunna få maximal prestanda och nytta av din vagn. 
Du kan även kontakta oss direkt på thule@mailnj.custhelp.com
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VÅRA PRODUKTER 
INNEHÅLLER KOMPONENTER 
ELLER DELAR SOM KAN 
UTSÄTTAS FÖR ETT NATURLIGT 
SLITAGE BEROENDE PÅ 
TYPEN OCH GRADEN 
AV ANVÄNDNING, SAMT 
DEN GRAD AV SERVICE 
OCH UNDERHÅLL SOM 
HAR UTFÖRTS FÖR DEN 
INDIVIDUELLA PRODUKTEN.

Vid en regelbunden användning (daglig 
användning i varierande väderförhållanden) kan 
individuella komponenter eller delar slitas ut 
redan innan garantiperioden har upphört att gälla. 
Observera att i de fall då en produkt har blivit 
utsliten i förtid till följd av överdriven användning 
anses inte produkten vara defekt.

Du kan få mer information genom att  
kontakta oss på: thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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SERVICE OCH UNDERHÅLL

Genom att följa nedanstående riktlinjer kan vissa 
faktorer som kan ge upphov till slitage motverkas: 

 Undvik om möjligt långvarig exponering  
för solljus.  

 Förvara alltid vagnen på en torr plats. 

 Använd skyddsöverdrag för att skydda 
vagnen från sol, väder och vind vid 
förvaring utomhus. 

 Kontrollera däckens lufttryck regelbundet. 

 Kyla: vid extremt låga temperaturer under 
-20 °C/-4 °F kan vissa material bli sköra och 
riskerar därför lättare att spricka. 

 Kontrollera regelbundet att vagnen inte 
har skadats. Reparera eventuella skador 
omedelbart. 

 Rengör regelbundet vagnen enligt 
anvisningarna i användarhandboken. 

 Modifiera inte vagnen på något sätt.


