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1
INTRODUKTION
Tak, fordi du har valgt en Thule Glide 2. Din nye vogn sikrer dig kvalitet, sikkerhed og komfort.
BEMÆRK:
Thule forbeholder sig alle rettigheder til denne brugervejledning. Ingen tekst, detaljer eller illustrationer fra
denne vejledning må reproduceres, distribueres eller blive genstand for uautoriseret brug til erhvervsformål
eller blive gjort tilgængelig for andre. Vejledningen til brug af denne vogn kan hentes fra www.thule.com.
Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, men skulle du alligevel finde fejl, vil vi meget gerne
høre fra dig.

501-8321-03

DK-3

1.1

TILSIGTET ANVENDELSE AF
VEJLEDNING
Hvem er målgruppen for denne vejledning?
Denne vejledning er skrevet til køberen og
brugeren af denne vogn, som også er ansvarlig
for at holde vognen i god stand, udføre
vedligeholdelse på den som foreskrevet samt
udføre reparationer.

1.2 TILSIGTET ANVENDELSE AF VOGN
Tilsigtet anvendelse
Vognen er beregnet til anvendelse til transport
af børn i dagtimer, på fortov og jævne stier
inden for de angivne ydelsesområder. Du
kan medtage bagage i de dertil indrettede
opbevaringsposer, forudsat at den ikke er til
fare for børnene i vognen.

1.3

SPECIFIKATIONER

Det anbefales kraftigt, at vognen forsynes
med et sikkerhedsgodkendt, fungerende
lygtesæt, hvis den anvendes under forhold
med dårlig sigtbarhed, i skumringen eller efter
mørkets frembrud. Du bør desuden følge
retningslinjerne i denne brugervejledning og
overholde de foreskrevne vedligeholdelseskrav.
Frarådet anvendelse
Enhver anvendelse ud over den ovenfor
skitserede frarådes. Frarådet anvendelse er
hovedsageligt transport af personer sammen
med dyr, anvendelse af vognen på meget
ujævnt terræn, anvendelse til erhvervsformål,
overlæs, for høj fart og forkert reparation
af defekte dele eller forkerte ændringer.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af frarådet anvendelse – dette
sker på brugerens eget ansvar.

1.4 OPBEVARINGSRUM

Thule Glide 2
0,5 kg
1 Ibs
1,4 kg
3 Ibs

6m-4y
22 kg
49 lbs
Max
xx kg

Max

34 kg
75 lbs
111 cm
43.7 inch
93.5 x 58 x 33 cm
36.8 x 22.8 x 9 inch
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4,5 kg
10 Ibs

ADVARSEL

Maksimal lastvægt i bagagebakken
er 4,5 kg (10 lb)
Maksimal lastvægt i bagerste
netlomme er 1,4 kg (3 lb)
Maksimal lastvægt i netlomme i
siden er 0,5 kg (1 lb)
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2
SIKKERHED
Sikker anvendelse af denne klapvogn er afgørende for gode oplevelser med den. Af den
grund er det ekstremt vigtigt, at du gør dig bekendt med sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og følger dem, hver gang du anvender
denne klapvogn.
2.1

SYMBOLER OG ANVIS NINGER

Denne vejledning anvender advarsler og
bemærkninger i dokumentet for at understrege
sikkerhedsoplysninger og oplysninger om optimal
anvendelse.

2.2 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
•
•
•
•

ADVARSEL

Advarsler giver anvisninger af
afgørende betydning for sikker
anvendelse og betjening af
denne Thule-klapvogn. Hvis disse
anvisninger ikke følges, kan det
resultere i uheld, der potentielt
kan medføre alvorlig personskade
eller død for dig og/eller dine
passager(er).

BEMÆRKNING

•
•
•
•

Vigtigt – opbevar disse anvisninger til fremtidig
reference.
Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du
ikke følger disse anvisninger.
Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
Sæt parkeringsbremsen, hver gang du stiller
denne klapvogn.
Transporter aldrig ekstra børn eller tasker i denne
klapvogn.
Denne klapvogn bliver ustabil, hvis producentens
anbefalede belastning overskrides.
Sæt aldrig børn i vognen, som vejer mere end
vægtgrænserne.
Brugeren af vognen skal være opmærksom på
farer, såsom vindkøling og varmeudmattelse, hvis
børnene i vognen i en længere periode udsættes
for lave temperaturer eller høje temperaturer
uden tilstrækkelig ventilation eller væsketilførsel
og er mindre aktive.

Bemærkninger giver yderligere anvisninger
til en nemmere anvendelse af produktet.
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørg for, at børnenes kropsdele, tøj, snørebånd
og legetøj ikke kommer i kontakt med
bevægelige dele.
Vær forsigtig, når du sammenfolder eller udfolder
denne klapvogn, så du ikke får fingrene i klemme.
Sørg for at holde børn væk fra bevægelige dele,
så børnene ikke kommer til skade.
Undlad at montere en autostol eller anden form
for stol, der ikke er godkendt af Thule, i denne
klapvogn.
Anvend kun stativer og tasker, der er godkendt af
Thule, da vognen ellers vil blive ustabil.
Undlad at anvende tilbehørsprodukter, som ikke
er godkendt af Thule.
Undlad at anvende rengøringsmidler på denne
klapvogn. Rengør kun med mild sæbe og vand.
Undlad at foretage ændringer på denne
klapvogn.
Undlad at anvende denne klapvogn omkring eller
i nærheden af åben ild.
Anvend ikke en Thule-klapvogn uden at have læst
og forstået denne vejledning.
Vognen må bruges med op til det antal børn, den
er designet til.
Det er potentielt farligt at bruge tilbehør eller
reservedele, som ikke er godkendt af Thule.
Dette køretøj er ikke en erstatning for en seng.
Når dit barn vil sove, skal du anbringe det i en
egnet barnevogn, barneseng eller almindelig
seng.

ADVARSEL
- Lad ikke dit barn lege med dette
produkt.
- Brug altid sikkerhedsselen, så barnet
ikke falder eller glider ud og kommer
til skade.
- Produktet er ikke egnet til skøjteløb.
- Dette produkt er ikke velegnet
til løb, medmindre forhjulet er
låst i joggingtilstand, eller der
er monteret et godkendt Thule
løbesæt.
- Hvis styret belastes med evt. bagage,
påvirkes vognens stabilitet.
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3
KOM GODT I GANG
3.1

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

Kontroller, at vognen er blevet pakket sammen
med følgende elementer:
A.
Vogn
B.
2 baghjul
C.
1 forhjul

BEMÆRKNING
Opbevar din vogn og dens komponenter et
sikkert og tørt sted, så de er i bedst mulig
stand, når du skal bruge dem.

A

B
C

501-8321-03
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3.2 UDFOLDNING AF VOGNEN
1

3

2

A.
B.
C.

Frigør foldelåsestroppen (se billede 1).
Træk vognens øverste ramme op (se billede 2).
Skub vognens forreste ramme opad, indtil den
klikker på plads (se billede 3).

ADVARSEL

Sørg for, at alle låseenhederne er
låst fast inden anvendelse.
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3.3 SAMMENFOLDNING AF VOGNEN
1

3

2

A.
B.
C.
D.

Åbn det forreste overtræk (se billede 1).
Skub og drej sammenfoldningshåndtaget, indtil
rammen falder sammen (se billede 2).
Hvis forhjulet er fjernet, skal du folde skærmen
ved at skubbe den til højre og trykke den ned.
Fastgør foldelåsestroppen (se billede 3).

ADVARSEL

Vær forsigtig, når du sammenfolder
eller udfolder denne klapvogn, så du
ikke får fingrene i klemme. Sørg for at
holde børn væk fra bevægelige dele,
så de ikke kommer til skade. For at
undgå personskade må dit barn ikke
være i nærheden, når du udfolder
eller sammenfolder dette produkt.
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3.4 MONTERING AF HJULENE

3.5 AFMONTERING AF HJULENE

1

2

A.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

DK-10

Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede
(se billede 1).
Monter hjulakslen på vognakslen.
Slip hjulets udløsningsknap.
Tryk hjulet helt ind i vognakslen.
Kontroller, at hjulet sidder helt fast på vognen
med et hårdt træk.
Gentag proceduren for det andet hjul.
Kontroller lufttrykket i hvert dæk ved hjælp
af en dæktryksmåler. Dæktrykket bør være
mindst 20 psi (1,4 bar) og højst 25 psi (1,7
bar). Hvis lufttrykket er for lavt i et eller begge
dæk, skal du pumpe det eller dem med en
cykelpumpe.

B.
C.

Tryk og hold hjulets udløsningsknap nede
(se billede 2).
Træk hjulet ud af vognakslen.
Gentag proceduren for det andet hjul.

ADVARSEL

Før hver tur skal du sikre, at begge
hjul er låst forsvarligt fast i
vognakslen.
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3.6 MONTERING AF FORHJULET
3

1

1
2

2

A.

B.

C.

Fold skærmen ud ved at løfte op i den og
skubbe den til siden, indtil den falder på plads
(se billede 1).
Før hurtigspænderen igennem forhjulet
(se billede 2):
I. Skru hurtigspænderens greb fri, og fjern det.
II. Fjern en af fjedrene.
III. Før hurtigspænderen igennem jogginghjulet.
IV. Sæt fjederen tilbage på hurtigspænderen med
den smalle ende vendt indad mod forhjulet.
V. Sæt hurtigspænderens greb på igen,
og spænd det.
Monter forhjulet på forgaflen (se billede 3).
Spæn hurtigspænderens greb fast med håndkraft.
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ADVARSEL
Du skal altid sikre dig, at hurtigspænderen
er korrekt fastgjort. Et ukorrekt tilspændt
hurtigspænd kan medføre tab af forhjulet.
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4
ANVENDELSE OG
FUNKTIONER
4.1 INDSTILLING AF PARKERINGSBREMSEN
1

A.
B.

C.

2

Træd ned på den røde fodpedal for at sætte
parkeringsbremsen (se billede 1).
Kontroller altid, om parkeringsbremsen virker, når
du har sat bremsen – vognen må ikke rulle frem
eller tilbage.
Træk op i den røde fodpedal for at slippe
parkeringsbremsen (se billede 2).

ADVARSEL

Efterlad aldrig dit barn uden opsyn
i denne Thule-klapvogn.
Parkeringsbremsen skal altid være
sat under på- og aflæsning af børn.

BEMÆRKNING
Der kræves ingen justeringer
af parkeringsbremsen.
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4.2 PLACERING AF BARN OG SELE

A.
B.
C.

D.
E.

F.
G.

1

3

2

4

Sæt parkeringsbremsen.
Løsn alle justerede bælter.
Åbn skridtselens spænde på skulderselen ved at
trykke på de røde udløsningsknapper og klemme
på begge sider af spændet (se billede 1).
Sæt din barn eller dine børn ned i vognen.
Indstil skulderselens højdejustering, som er
placeret på de lodrette remme i sæderyggen, så
den har samme højde som barnets/børnenes
skuldre (se billede 2).
Løft op i skridtselen, og sæt de to
skulderselespænder ned i skridtselen.
Stram forsigtigt de to skulderstropper ved at
trække ned i skulderstroppernes løse ender.
Sørg for, at selerne ikke sidder for løst ved
barnets hofter og skuldre. Sørg for at placere
skulderpuderne, så de sidder øverst på barnets
skuldre og ud for halsen (se billede 4).
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ADVARSEL

Denne sædeenhed er ikke egnet
til børn under 6 måneder. Til yngre
børn skal der anvendes Thulebabytilbehør.
Brug altid sikkerhedsselen.
Kontroller, at fastgørelsesanordninger til vogn, sædeenhed
eller autostol er fastgjort korrekt
inden brug.
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4.3 PLACERING AF FORHJULET

4.4 JUSTERA HANDTAGET

1

3

2

4

A.
B.

DK-14

Afmonter forhjulet fra forgaflen (se billede 1).
Løsn justeringsskruen, så hjulet kan justeres til
den rigtige side (se billede 2).

A.
B.

Tryk på udløsningsknapperne (se billede 3).
Indstil styret til en behagelig position (se
billede 4).
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4.5 JUSTERING AF TILBAGELÆNET SÆDE
3

1

2

A.
B.
C.

D.

Sæt parkeringsbremsen.
Klem på justeringsspændet (se billede 1).
Flyt justeringsspændet bag på sædet op eller ned
langs remmen for at justere, hvor meget sædet
skal lænes tilbage (se billede 2).
Åbn for udluftningen, når sædet er tilbagelænet,
ved at lukke udluftningsåbningen bagved op og
rulle den op i lommen foroven (se billede 3).
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4.6 ANVENDELSE AF
SIKKERHEDSSTROPPEN

4.7 ANVENDELSE AF KALECHEN
2

1

A.

3

Tag sikkerhedsstroppens løkke om håndleddet
for at forhindre klapvognen i at blive adskilt fra
dig (se billede 1).

A.
B.

DK-16

Træk kalechen ned for at holde solen ude
(se billede 2).
Frigør velcrobåndet for at åbne ovenvinduet,
og rul solskærmen ind i lommen foroven (se
billede 3).
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5
YDERLIGERE
OPLYSNINGER
5.1

TILBEHØR

5.2 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Du kan få en masse forskelligt tilbehør til din Thuleklapvogn.

Efterse jævnligt din Thule-klapvogn og tilbehør for
skader og tegn på slitage.

•
•
•
•
•
•
•

Metalkomponenter
Kontroller komponenterne for buler eller
revner. Anvend ikke vognen, hvis nogen af
metalkomponenterne er revnede eller beskadigede.

Thule
Thule
Thule
Thule
Thule
Thule
Thule

Organizer Sport
Bottle Cage
Urban Glide Bumper Bar
Urban Glide Rain Cover
Urban Glide Mesh Cover
Footmuff Sport
Urban Glide Snack Tray

Kontakt din lokale forhandler, eller besøg vores
hjemmeside: www.thule.com for yderligere
oplysninger.

Spænder
Gennemgå regelmæssigt vognen for at se, om
nogen af spænderne er bøjet, knækket, løse eller
mangler. Stram alle løse spænder, og udskift
eventuelle beskadigede eller manglende spænder.
Stof
Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger, slidte
områder eller andre tegn på skade.
Hjul
RRengør hjulakslerne, og kom fedt eller olie på
alle ubeskyttede bevægelige dele. Få hjulene
efterset og serviceret mindst én gang om året.
Du anbefales kraftigt at tage klapvognen med til
en autoriseret serviceudbyder en gang om året
for at holde den i bedst mulig stand. Rengør med
jævne mellemrum klapvognen med varmt vand
og en mild sæbeopløsning. Brug aldrig skrappe
rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

ADVARSEL

Den rigtige service og
vedligeholdelse
af denne Thule-klapvogn gavner
vognens ydeevne og sikkerhed.
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5.3 OPBEVARING
Opbevar din klapvogn og tilbehør på et tørt sted og
ikke i direkte sollys. Hæng om muligt klapvognen op,
så den ikke har kontakt med jorden. Klapvognen bør
være tør inden henstilling for at forhindre skimmeleller bakterievækst.

5.4 SLITAGE
Klapvognen er meget holdbar, og du kan
transportere dit barn eller dine børn i den i
år fremover. Den bliver dog slidt med tiden
afhængigt af en række faktorer.
Anvendelse og antal kørte kilometer
Jo oftere Thule-klapvognen bruges, og jo længere
afstande, den tilbagelægger, desto mere slides den.
Service og vedligeholdelse
Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde Thuleklapvognen løbende for at holde den i god stand.
Opbevaring
Når Thule-klapvognen henstilles som foreskrevet,
mindskes sliddet, navnlig på stoffet.
Type af brug
Skarpe sving, hurtig acceleration og hårde
opbremsninger er alt sammen med til at øge slitagen
på diverse komponenter, specielt bremser og dæk.
Vejr
Forskellige vejrforhold påvirker de enkelte
komponenter forskelligt. Direkte sollys slider på
stoffet og gummihjulene. Salt i luften eller på vejen
påvirker fælgene og stofgulvet. Snavs og mudder
kan trænge ind i de bevægelige dele og dermed
også øge slitagen. Tidlig slitage af en komponent
er ikke nødvendigvis tegn på et defekt produkt.
Anvendelsen og vedligeholdelse af klapvognen vil i
høj grad påvirke slitagens omfang.
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Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

info@thule.com

www.thule.com
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