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1
INNLEDNING
Takk for at du valgte en Thule Glide 2. Med den nye vognen får du kvalitet, sikkerhetsfunksjoner og komfort.
MERK:
Thule forbeholder seg alle rettigheter til denne brukerhåndboken. Ingen tekst, detaljer eller illustrasjoner fra denne håndboken
må reproduseres, distribueres eller gjøres tilgjengelig for uautorisert bruk for kommersielle formål eller gjøres tilgjengelig for
andre. Håndboken for bruk av denne vognen kan lastes ned fra www.thule.com. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre denne
håndboken så feilfri som mulig. Skulle du allikevel oppdage en feil, setter vi pris på om du gjør oss oppmerksom på det.
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1.1

HVEM HÅNDBOKEN ER BEREGNET PÅ
Hvem er denne håndboken beregnet på?
Denne håndboken er beregnet på alle som har kjøpt
og bruker vognen, og som også har ansvar for å
holde den i god stand, utføre nødvendig vedlikehold
og reparasjoner.

1.2 HVORDAN VOGNEN SKAL BRUKES
Bruk vognen til det den er ment for
Vognen skal brukes i henhold til spesifikasjonene
som er angitt for frakting av barn i dagslys, på
fortau og lett fremkommelige stier. De spesielle
oppbevaringsveskene kan også brukes til frakting av
bagasje, så lenge dette ikke går ut over sikkerheten til
barn i vognen.

1.3

SPESIFIKASJONER

Hvis barnevognen brukes når sikten er dårlig, i
skumringen eller når det er mørkt, anbefales det på
det sterkeste å utstyre den med et godkjent lyktsett.
Som en del av den anbefalte bruken må du også
følge denne brukerhåndboken og utføre nødvendig
vedlikehold.
Ikke-anbefalt bruk
Annen bruk enn det som er nevnt over anbefales
ikke. Ikke-anbefalt bruk omfatter primært frakting av
mennesker sammen med dyr, bruk av vognen i ulendt
terreng, bruk til kommersielle formål, overbelasting,
svært stor hastighet og feil reparasjon av skader eller
tilpasninger. Produsenten påtar seg intet ansvar for
skader som skyldes ikkeanbefalt bruk – dette skjer på
brukerens risiko.

1.4 OPPBEVARING

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

NO-4

4,5 kg
10 Ibs

ADVARSEL

Maks. vekt for last i vognen er 4,5 kg
Maks. vekt for last i den bakre
nettinglommen er 1,4 kg
Maks. vekt for last i
sidenettinglommen er 0.5 kg
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2
SIKKERHET
For å få full nytte av barnevognen er det svært
viktig at den brukes på en trygg måte. Det er
derfor ekstremt viktig at du gjør deg kjent med
sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken og
følger dem hver gang du bruker barnevognen.

2.1

SYMBOLER OG INSTRUKSJONER

I denne brukerhåndboken brukes det advarsler og
merknader for å fremheve sikkerhetsinformasjon og
informasjon om optimal bruk.

2.2 GENERELLE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
•
•

ADVARSEL

Advarslene inneholder viktige
instruksjoner for å sikre trygg
bruk av Thule-barnevognen. Hvis
instruksjonene ikke følges, kan det
føre til en ulykke og eventuelt alvorlig
skade eller dødsfall for deg og/eller
passasjeren(e).

MERK
Merknadene inneholder tilleggsinformasjon
som bidrar til å gjøre bruken av produktet
enklere.
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•
•
•
•
•
•

Viktig – ta vare på disse instruksjonene, du kan få behov
for dem senere.
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over
barnets sikkerhet.
Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
Bruk parkeringsbremsen hver gang du parkerer
barnevognen.
Du må ikke frakte ekstra barn eller vesker i denne
barnevognen.
Barnevognen vil bli ustabil hvis den brukes til å frakte mer
enn det produsenten anbefaler.
Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn
vektgrensene.
Alle som bruker denne barnevognen, må kjenne til farene
et barn kan bli utsatt for, for eksempel at vind kan ha
en kjølende effekt i perioder med lav temperatur, eller
at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange
perioder med høy temperatur uten egnet ventilasjon eller
hydrering.
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme
i kontakt med bevegelige deler.
Når barnevognen slås opp eller sammen, må du passe
på at fingrene ikke kommer i klem. Kontroller at barnet/
barna ikke er i kontakt med bevegelige deler, det kan
skade dem.
Et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule,
må ikke monteres i barnevognen.
Bruk kun produkter som er godkjent av Thule.
Barnevognen blir ustabil hvis det brukes andre bager
eller stativer.
Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av Thule.
Ikke bruk løsemidler til rengjøring av barnevognen, bruk
kun vann og mild såpe.
Ikke gjør noen endringer på barnevognen.
Ikke bruk barnevognen i nærheten av åpne flammer eller
ild.
Ikke bruk en Thule-barnevogn uten å ha lest og forstått
denne håndboken.
Vognen skal kun brukes opp til det antall barn den har
blitt laget for.
Det er ikke trygt å bruke tilbehør eller reservedeler som
ikke er godkjent av Thule.
Denne vognen erstatter ikke en barneseng eller seng.
Hvis barnet skal sove, må det legges i en passende
vogn, barneseng eller seng.

ADVARSEL
- Ikke la barnet leke med dette produktet.
- Forhindre alvorlig skade som skyldes
at barnet faller eller sklir ut. Bruk alltid
setebeltet.
- Dette produktet er ikke egnet for skating.
- Dette produktet er ikke egnet for løping
med mindre forhjulet er låst i joggemodus
eller godkjent Thule joggesett er montert.
- Hvis du henger noe på styret, går det ut
over stabiliteten til barnevognen.
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3
KOMME I GANG
3.1

DELER SOM FØLGER MED

Kontroller at esken inneholder følgende deler:
A.
Vogn
B.
2 bakhjul
C.
1 forhjul

MERK
Vognen og delene må oppbevares på et
trygt og tørt sted slik at de er i best mulig
stand når du har behov for dem.

A

B
C

501-8321-03
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3.2 SLÅ OPP VOGNEN
1

3

2

A.
B.
C.

Løsne sammenslåingsstroppen (se bilde 1)
Trekk den øvre rammen av vognen oppover
(se bilde 2)
Skyv den fremre rammen på vognen oppover
den klikker på plass (se bilde 3)

inntil

ADVARSEL

Kontroller at alle låsene er låst før
du bruker vognen.
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3.3 SLÅ SAMMEN VOGNEN
1

3

2

A.
B.
C.

D.

Åpne fronttrekket (se bilde 1)
Skyv og vri håndtaket inntil rammen klapper
sammen (se bilde 2)
Når forhjulet er fjernet, kan du klappe sammen
skjermen ved å skyve den til høyre og trykke
den ned.
Fest låsestroppen (se bilde 3).

ADVARSEL

Vær varsom når du slår denne
barnevognen ut eller sammen for
å unngå at fingrene blir klemt. Sørg
for at barn ikke er i nærheten av noen
bevegelige deler for å unngå skader.
For å forhindre skader må du forvisse
deg om at barn ikke er i nærheten når
du slår barnevognen ut eller sammen.
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3.4 MONTERE HJULENE

3.5 FJERNE HJULENE

1

2

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

NO-10

Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet
(se bilde 1).
Sett hjulakselen inn i vognakselen.
Slipp hjulutløserknappen.
Trykk hjulet helt inn i vognakselen.
Kontroller at hjulet er godt festet til vognen ved å
trekke bestemt i det.
Gjenta denne fremgangsmåten med det andre
hjulet.
Kontroller lufttrykket i dekkene ved hjelp av en
dekktrykkmåler. Det minste anbefalte dekktrykket
er 20 psi (1,4 bar), det høyeste er 25 psi (1,7 bar).
Hvis trykket er for lavt i ett av eller begge dekkene,
pumper du dem opp med en sykkelpumpe.

B.
C.

Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet
(se bilde 2).
Trekk hjulet ut av vognakselen.
Gjenta denne fremgangsmåten med det andre
hjulet.

ADVARSEL

Før hver tur må du kontrollere at
begge hjulene er låst på plass
i vognakselen.
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3.6 MONTERE FORHJULET
3

1

1
2

2

A.
B.

C.

Klapp ut skjermen ved å løfte den opp og skyve den til
siden inntil den klikker på plass (se bilde 1)
Sett hurtigutløserspindelen inn i forhjulet (se bilde 2)
I. Skru løs og fjern hurtigutløsningsknappen
II. Fjern en av fjærene
III. Før hurtigutløserspindelen gjennom joggehjulet.
IV. Sett fjæren på plass på hurtigutløserspindelen
slik at den smale enden peker innover mot
forhjulet.
V. Sett på plass og stram hurtigutløserknappen
Sett forhjulet på plass i hjulfestene (se bilde 3)
Stram hurtigutløserknappen med fingrene
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ADVARSEL

Kontroller regelmessig at spindelen
er riktig montert. En feil strammet
hurtigutløserspindel kan føre at forhjulet
løsner
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4
BRUK OG
FUNKSJONER
4.1 BRUKE PARKERINGSBREMSEN
1

A.
B.

C.

2

Trykk ned den røde fotpedalen for å aktivere
parkeringsbremsen (se bilde 1).
Når parkeringsbremsen er aktivert, må du alltid
kontrollere at den fungerer – vognen skal ikke
kunne rulle frem- eller bakover.
Trekk opp den røde fotpedalen for å løsne
parkeringsbremsen (se bilde 2).

ADVARSEL

La aldri et barn være uten tilsyn
i Thule-barnevognen.
Parkeringsbremsen bør alltid være
aktivert når et barn settes inn i eller
tas ut av vognen.

MERK
Parkeringsbremsen trenger ikke justeres,

NO-12
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4.2 PLASSERING AV BARN OG SETEBELTE

A.
B.
C.

D.
E.

F.
G.

1

3

2

4

Aktiver parkeringsbremsen.
Løsne alle beltejusteringene.
Åpne skrittstroppspennen på skulderselen ved å trykke på
de røde utløserknappene og trykke inn
sidene på
spennen (se bilde 1)
Sett barnet/barna i vognen.
Skyv høydejusteringen for skulderbeltet på de
vertikale stroppene i seteryggen til samme høyde som
barnets/barnas skuldre (se bilde 2).
Løft opp skrittstroppen og tre de to
skulderstroppspennene inn i skrittspennen.
Stram de to skulderstroppene godt til ved å dra de løse
endene av skulderstroppene nedover. Kontroller
at
selesystemet ved barnets midje og skuldre ikke er
løst. Kontroller at skulderputene er plassert på
barnets skuldre og til side for halsen (se bilde 4).

501-8321-03

ADVARSEL

Dette setet er ikke egnet for barn
under 6 måneder. For yngre barn
må du bruke godkjent
barnetilbehør fra Thule.
Bruk alltid beskyttelsessystemet.
Kontroller at vognen eller
seteenheten eller bilsetefestene er
riktig festet før bruk.
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4.3 JUSTERE FORHJULET

4.4 JUSTERE HÅNDTAKET

1

3

2

4

A.
B.

NO-14

Ta forhjulet ut av hjulgaffelen (se bilde 1)
Løsne justeringsskruen slik at hjulet kan føres til siden
det skal justeres til (se bilde 2)

A.
B.

Trykk inn utløserknappene (se bilde 3)
Vri håndtaket til du finner en behagelig stilling
(se bilde 4).
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4.5 JUSTERE LIGGESETET
3

1

2

A.
B.
C.

D.

Aktiver parkeringsbremsen.
Trykk inn justeringsklemmen (se bilde 1)
Flytt justeringsklemmen bak på setet enten opp eller ned
langs stroppen for å stille inn hvor mye helling
setet
skal ha (se bilde 2).
Åpne luftingen: Når setet har ønsket helling, åpner du
luftingen bak og ruller den inn i lommen på toppen (se
bilde 3)
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4.6 BRUKE SIKKERHETSREMMEN TIL
Å FESTE RUNDT HÅNDLEDDET

4.7 BRUKE KALESJEN
2

1

A

3

Vikle den løse enden av sikkerhetsremmen rundt
håndleddet for å hindre at barnevognen triller av
gårde på egen hånd (se bilde 1).

A.
B.

NO-16

Trekk ned kalesjen for å få skygge inne i vognen
(se bilde 2)
For å åpne vinduet må du løsne borrelåsen og rulle
skjermen opp i lommen på toppen (se bilde 3)

501-8321-03
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5
YTTERLIGERE
INFORMASJON
5.1

TILBEHØR

5.2 SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Det finnes masse tilbehør som er kompatibelt med Thulebarnevognen.

Kontroller regelmessig Thule-barnevognen og tilbehøret med
hensyn til skader og tegn til slitasje.

•
•
•
•
•
•
•

Metalldeler
Se etter sprekker eller bulker. Barnevognen må ikke brukes
hvis noen av metalldelene er skadet.

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

Kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet vårt:
www.thule.com for mer informasjon.

Fester
Undersøk barnevognen jevnlig for å se om noen av festene
er bøyd, ødelagte, mangler eller er løse. Stram til eventuelle
løse fester og skift ut skadede eller manglende fester.
Stoff
Kontroller stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter
eller andre tegn på skade.
Hjul
Rengjør hjulakslene og bruk smørefett eller olje på alle
eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og få
utført service på dem minst én gang i året. Det anbefales
på det sterkeste at du tar med deg barnevognen til en
autorisert tjenesteleverandør én gang i året for å holde
den i best mulig stand. Rengjør barnevognen jevnlig med
varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive
rengjøringsmidler eller løsemidler.

ADVARSEL

Genom korrekt service och underhåll
kommer Thule-barnvagnen att fungera
bättre och säkerheten att öka.
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5.3 OPPBEVARING
Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og skjermet fra
direkte sollys. Hvis det er mulig, bør barnevognen henges
opp over bakken. Før barnevognen settes til oppbevaring,
må den være tørr for å hindre vekst av mugg eller bakterier.

5.4 SLITASJE
Denne barnevognen er svært slitesterk og kan brukes til
å frakte barn i lang tid. En rekke faktorer gjør imidlertid at
den utsettes for slitasje over tid.
Bruk og kjørelengde
Jo oftere Thule-barnevognen brukes og jo lengre den går,
desto mer slitt blir den.
Service og vedlikehold
En viktig faktor for å sikre at Thule-barnevognen er i god
stand, er å holde den ren og godt vedlikeholdt.
Oppbevaring
Riktig oppbevaring av Thule-barnevognen vil gi mindre
slitasje, spesielt på stoffet.
Bruksmåte
Brå svinger, rask akselerasjon og bremsing bidrar til økt
slitasje på ulike deler, spesielt bremser og dekk.
Vær
Ulike værforhold påvirker de enkelte delene på forskjellige
måter. Direkte sollys fører til tidlig slitasje på stoffet, vinduene
og gummihjulene. Salt i luften eller på veien påvirker
felgringene og stoffgulvet. Skitt og søle kan også komme
inn i bevegelige deler og bidra til slitasje. Tidlig slitasje på en
del er ikke nødvendigvis et tegn på at produktet er defekt.
Måten barnevognen brukes og vedlikeholdes på, påvirker i
stor grad hvor raskt den blir slitt.
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Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

info@thule.com

www.thule.com
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