VAROVANIA na vozíku Thule Coaster
Na ťažnom ramene:
• Vyberte ťažné rameno z vozíka a skontrolujte, či nie je poškodené alebo nemá praskliny. Pokiaľ objavíte akékoľvek
viditeľné známky poškodenia, musí byť ťažné rameno okamžite vymenené.
Na podpere v zadnej časti vozíka:
• Pred použitím vozíka sa uistite, že skladacie podpery sú správne zaistené. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku kolapsu
celého vozíka.
Na zadnej časti vozíka:
• Vždy keď vozík odstavíte, aktivujte parkovaciu brzdu.
• Nikdy deti vo vozíku nenechávajte bez dozoru.
• Tento vozík nie je vhodný pre beh a jazdu na kolieskových korčuliach.
• Deti musia mať aspoň 6 mesiacov a musia vedieť sedieť vzpriamene. Táto sedačka nie je vhodná pre deti do 6
mesiacov ak nie je použité schválené príslušenstvo Thule.
• Maximálna kapacita tohto detského vozíka je 45kg vrátane dieťaťa a nákladu.
• Maximálna prípustná výška dieťaťa je 111cm.
• Maximálny tlak v pneumatikách je 30-35psi.
• Detský vozík nijako neupravujte. Vozík by sa mohol stať nestabilný. Do vozíka v žiadnom prípade nemontujte detskú
autosedačku ani iné zadržiavacie zariadenie, ktoré nie je schválené pre použitie v tomto detskom vozíku spoločnosťou
Thule Child Transport Systems Ltd. Nepridávajte podložku hrubšiue ako 10 mm.
• Dbajte na to, aby sa končatiny dieťaťa ani jeho oblečenie, šnúrky či hračky nemohli dostať do kontaktu s pohyblivými
časťami vozíka.
• Prečítajte si správne celú používateľskú príručku. Nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti
dieťaťa.
• Nedbalosť môže spôsobiť požiar. Nikdy detský vozík nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
• Ak detský vozík používate ako príves za bicykel, mal by byť kryt uzavretý, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do
vozíka.
• Použitie detského vozíka ako príves za bicykel zmení stabilitu, nároky na brzdy a jazdné vlastnosti Vášho bicykla. Pred
každou jazdou skontrolujte, či brzdy, pedále alebo riadenie bicykla nebráni v pohybe detského vozíka.
• Dbajte na extrémnu opatrnosť a vyhýbajte sa prekážkam, ak je detský vozík v závese. Nabehnutím na prekážku vo
veľkej rýchlosti sa môže vozík prevrátiť a dieťa by mohlo prísť k vážnemu zraneniu či smrti. Nikdy sa nesnažte prekročiť
rýchlosť 25km / h, a spomaľte do pešieho tempa v zákrutách a na nerovných cestách.
• Za tmy nikdy nechoďte na bicykli bez vhodného osvetlenia. Riaďte sa miestnymi predpismi, ktoré upravujú
osvetlenie bicyklov.
• Zaťaženie ťažného ramena nesmie byť menšia ako 0,1 kg a väčšia ako 8kg.
• Na čistenie vozíka nepoužívajte žiadne čističe na báze rozpúšťadiel. Používajte iba jemné mydlo a vodu.
Vnútri vo vozíku:
INŠTRUKCIE K bezpečnostnému pásu
Ak v tomto vozíku prevážate iba jedno dieťa, malo by sedieť na pravej strane
Pred použitím si prečítajte sekcie "Umiestnenie dieťaťa a Použitie bezpečnostných popruhov"
1. Stlačením červeného tlačidla rozopnite pracku na stredovom remienku, ktorý vedie medzi nohami dieťaťa.
2. Usaďte do vozíka dieťa / deti.
3. Posuňte pracky operadla pre úpravu výšky na vertikálnych remienkoch do úrovne ramien dieťaťa / detí.
4. Upravte popruhy na ramenách tak, aby bezpečnostné popruhy dobre sedeli. Pracka na stredovom remienku, ktorý
vedie medzi nohami dieťaťa, by mala byť v dolnej polovici hrudníka dieťaťa / detí.
5. Spojte dohromady obe pracky na hornej časti bezpečnostných popruhov a potom ich spoločne zasuňte do pracky na
remienku, ktorý vedie medzi nohami dieťaťa.
6. Potiahnite smerom nadol za voľné remienky na hornej časti bezpečnostných popruhov a dotiahnite popruhy na
ramenách. Overte, či dieťaťu bezpečnostné popruhy správne doliehajú na ramenách aj v páse. Skontrolujte tiež polohu
polstrovanej časti popruhov na ramenách a okolo krku dieťaťa.

VAROVANIE
• Vyhnite sa vážnemu zraneniu v dôsledku pádu alebo vykĺznutia. Vždy používajte zadržiavací systém.
• Deti musia mať vždy vhodnú helmu.

