Brukerveiledning
Croozer Kid for 1
Croozer Kid for 2
Original brukerveiledning - Oppbevares for fremtidig bruk

Stand 08/2007

FARE
Croozer barnehenger må ikke taes i bruk, hvis denne brukerveiledningen ikke er blitt lest eller forstått. Ignorering av denne
advarselen kam føre til alvorlige eller dødelige personskader.

„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH
Stolberger Straße 1
D-50933 Köln
Telefon: +49 - 2 21 - 95 14 70 - 0
Telefaks: +49 - 2 21 - 95 14 70 - 20
E-post: info@zweipluszwei.com

Innholdsfortegnelse

Alle rettigheter for denne veiledningen forblir ved
„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH.
Tekster, opplysninger og bilder som tilhører denne
veiledningen må ikke mangfoldiggjøres uten skriftlig
tillatelse, distribueres eller benyttes til konkurrerende
virksomhet eller gjort tilgjengelig for andre.

3. Sikkerhet.......................................................................... 4
3.1 Forklaring av symboler og henvisninger........................ 4
3.2 Generelle sikkerhetsanvisninger................................... 5
3.3 Sikkerhetshenvisninger for alle kjøresituasjoner........... 5
3.4 Sikkerhetshenvisninger for transport av spedbarn.......... 6
3.5 Sikkerhetshenvisninger for vedlikehold og reparasjon.. 6
3.6 Advarsel for egenmektige endringer.............................. 6

Ytterligere veiledninger for bruken av denne tilhengeren kan
etterbestilles hos „Zwei plus zwei“ Marketing GmbH eller
lastes ned under www.croozer.eu.
Denne veiledningen ble fremstilt med stor omsorg. Skulle du
likevel oppdage feil, ville vi være takknemlig for en tilsvarende
henvisning.

1. Generelt............................................................................ 3
2. Oversikt komponenter...................................................... 4

4. Beskrivelse av basismodellen.......................................... 7
4.1 Leveringstilstand........................................................... 7
4.2 Montering og sammenfolding........................................ 7
4.3 Løpehjulmontering......................................................... 10
4.4 Den 2 i 1-kalesjen.......................................................... 11
4.5 Inngang.......................................................................... 12
4.6 Montering av skyvehåndtaket........................................ 13
4.7 Sete............................................................................... 14
4.8 Sikkerhetsbelter............................................................. 14
4.9 Bagasjeavlukke.............................................................. 15
4.10 Stropper for babysete.................................................. 16
4.11 Betjening av parkeringsbremsen................................. 16
5. Drift som sykkeltilhenger................................................... 17
5.1 Sikkerhetshenvisninger for driften som sykkeltilhenger...... 17
5.2 Særpreg og funksjonalitet ved drift som sykkeltilhenger.. 18
5.3 Lovmessige bestemmelser............................................ 18
5.4 Fastgjøring av vognstangen på kjøretøyet.................... 18
5.5 Fastgjøring av vognstangen til sykkelen....................... 20
5.6 Montering av sikkerhetsvimpelen.................................. 23
5.7 Tas hensyn til ved bruk.................................................. 23
6. Drift ved jogging............................................................... 25
6.1 Sikkerhetshenvisninger for driften som jogger.............. 25
6.2 Særpreg og funksjonalitet ved drift som jogger............... 25
6.3 Montering av hjularmer..................................................... 25
6.4 Montering av joggehjulet.................................................. 26
6.5 Montering og benyttelse av sikkerhetsreimen................. 27
6.6 Tas hensyn til ved bruk..................................................... 27
7. Bruk som buggy................................................................ 28
7.1 Sikkerhetshenvisninger for bruken som buggy.............. 28
7.2 Særpreg og funksjonalitet ved bruk som buggy.............. 28
7.3 Montering av buggyhjulet................................................. 28
7.4 Montering og benyttelse av sikkerhetsreimen................. 29
7.5 Tas hensyn til ved bruk..................................................... 29
8. Tilbehørsliste.................................................................... 30
9. Vedlikehold, pleie og lagring............................................ 30
10. Tekniske data................................................................. 31
11. Sikkerhetsordning, Garanti............................................. 31

2

1. Generelt

Bruksformål
Forskriftsmessig bruk

Hjertelig til lykke med kjøp av denne
barnehengeren!
Din nye barnehenger utmerker seg gjennom fremragende
kvalitet, brukervennlighet, en høy sikkerhetsstandard og store
variasjonsmuligheter.
Med 3 i 1-systemet har du mulighet til å ta spaserturer
sammen med barnet ditt, til å vandre, å jogge eller å kjøre
sykkel, uten at du straks må ta stille opp med en hel
”vognpark” i garasjen, kjelleren eller i skuret.
Barnehengeren består av basisenheten (passasjerkabin
med understell, parkeringsbrems, sikkerhetsreim,
2-i-1-kalesje, skyvehåndtak og to 20”-løpehjul) og den
3 i 1-pakken:

Innen de ovennevnte innsatsområdene, er kjøretøyet er
bestemt for å transportere barn på offentlige gater og
asfalterte veier ved dagslys, for privat bruk.. En ekstra
transport av bagasje er mulig i det derfor planlagte o
ppbevaringsavlukke, hvis det ikke utgjør fare for de
befordrede barna.

Hvis barnehengeren skal benyttes som sykkeltilhenger ved
dårlig sikt, i skumringen eller ved mørke, må følgende
lystekniske utrustning bygges inn:
For modellen Kid for 1: et rødt baklys, plassert til venstre
(hhv. til høyre ved venstrekjøring).
For modellen Kid for 2: et rødt baklys, plassert til venstre
(hhv. til høyre ved venstrekjøring) så vel som et hvitt lys rettet
fremover, plassert til vestre (hhv. til høyre ved venstrekjøring).

• Sykkelvognstang
• dreibart 8”-buggyhjul
• 16”-joggehjul med hjularmer

Plasseringen av lysene er beskrevet i kapittel 5.3.
Til hvem er denne veiledningen rettet?
Denne veiledningen er bestemt for kjøperen og brukeren
av barnehengere Croozer Kid for 1 og Croozer Kid for 2.
Kjøperen og brukeren er ansvarlig for den ordentlige
tilstanden, det påbudte vedlikeholdet og reparasjonen.
Ved bruk av dette kjøretøyet som sykkeltilhenger, må det tas
hensyn også til brukerveiledningen for sykkelen som trekker
tilhengeren, og informasjonene som er gitte i henhold til den
tillatte, samlede belastningen av sykkelen.

Særpreg og funksjonalitet
Bæreevne modell Croozer Kid for 1

35 kg, 1 barn

Bæreevne modell Croozer Kid for 2

45 kg, maksimalt 2 barn

maksimal alder av barna

6 år

maksimal størrelse av barna

117 cm

Til forskriftsmessig bruk tilhører også å ta hensyn til denne
brukerveiledningen og overholdelsen av de påbudte
vedlikeholdsbetingelsene.

Ikke forskriftsmessig bruk
All anvendelse ut over dette anses som ikke forskriftsmessig.
Ikke forskriftsmessig bruk er først og fremst befordring av
personer sammen med dyr, bruken av denne tilhengeren
på ikke asfalterte veier, bruk som næringsdrivende,
overladning, for høy hastighet og ikke forskriftsmessig
utbedring av mangler.
Produsenten fraskriver seg ansvar for skader som skyldes
ikke forskriftsmessig bruk; risikoen hviler på brukeren alene.
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2. Oversikt komponenter

3. Sikkerhet
Dette kapitlet vil gjøre deg fortrolig med symbolene og
sikkerhetsinstruksjonene og henvise til generelle farer i
omgang med kjøretøyet. Utenom det lærer du å kjenne
de spesielle farene ved bruken av kjøretøyet i veitrafikken.
I tillegg blir det advart for egenmektige ombygginger eller
endringer.
Dette kapitlet »Sikkerhet« er det viktigste kapitlet i denne
brukerveiledningen. Les derfor igjennom det med særdeles
oppmerksomhet og følg alle anvisningene.

FARE
Her befinner det seg henvisninger, som ved misligholdelse
kan føre til skade for helse, personskader eller livstruende
skader for bruker og passasjerer.

FO RSIK TIG
Henvisninger som blir innledet med dette symbolet,
henviser til fare for mulige materialskader. Blir de ikke
overholdt, kan det føre til materialskader.

3.1 Forklaring av symboler og henvisninger
I denne brukerveiledningen er alle stedene som betreffer
sikkerheten, forsynt med et varselstegn.
Ved betegnelsen av mulig utsetting for fare, blir det gjort
forskjell etter hvor graverende den truende skaden er.
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TIPS
Her finner du henvisninger, som gjør bruken av produktet
enklere.

3.2 Generelle sikkerhetshenvisninger

Angående barna i kjøretøyet

Grunnleggende

• Ved ombygging av kjøretøyet fra sykkeltilhengermodus til
jogger- eller buggymodus hhv. omvendt, burde ingen barn
sitte i kjøretøyet. Under vedlikeholds- eller
reparasjonsarbeider må ingen barn sitte i fartøyet.
• Den tillatte tillastingen av Croozer Kid for 2 er begrenset
til 45 kg, den tillatte tillastingen av Kid for 1 til 35 kg. Den
tillatte tillastingen må aldri overskrides. Tillastingen
inneholder barnets vekt sammen med eventuell bagasje.
• Forklar barnet ditt, at det ikke må hoppe, dingle eller lene
seg ut av kjøretøyet.
• Dekk har tendens til å danne lukt ved høye temperaturer.
Denne lukten blir absorbert av materialene på
stoffoppbygget. Det kan deretter føre til luktforurensing for
barna. Derfor må hjulene alltid lagers separat fra resten av
kjøretøyet.

• Les igjennom denne bruksanvisning med oppmerksomhet
før kjøretøyet tas i bruk. Hvis du ikke tar hensyn til
sikkerhetshenvisningene, kan det bestå fare for helse,
personskader eller livstruende skader for bruker og
passasjerer.
• Ta vennligst ved bruk av kjøretøyet, i alle fall hensyn
til de lokale sikkerhetsforskriftene og forskriftene for
forebygging av ulykker så vel som til veitrafikkloven,
som kunne innskrenke bruken.
• Du har ansvaret for den sikre og hensiktsmessige
bruken av kjøretøyet. Gjør deg fortrolig med kjøretøyets
egenskaper utenfor offentlige gater før den første bruken,
uten å transportere barn. Et tomt kjøretøy velter lettere
ved ensidig overkjøring av hindringer, enn et som er
belesset. Et fullt, belesset kjøretøy stiller høyere krav til
bremseinnretninger enn et tomt kjøretøy.
• Du må kjøre strekninger med hellinger og svinger med
største forsiktighet og redusere hastigheten.

3.3 Sikkerhetshenvisninger for alle
kjøremåter

Angående passasjerene (barna)

Angående passasjerene (barna)

• Forlat aldri barnet ditt i kjøretøyet uten oppsikt.
• Du må forvisse deg regelmessig om at barnas kledning er
tilpasset omstendighetene, og at de føler seg vel ved de
gitte temperaturene (varme, kulde).
• Det må kun transporters barn som kan sitte oppreist av seg
selv, med mindre det blir brukt et Weber-babysete (tilbehør)
• Som maksimal legemshøyde av barnet som skal
transporteres, er tillatt: 117 cm, som maksimal alder: 6 år
• I Croozer Kid for 2 må maksimalt 2 barn transporteres,
i Croozer Kid for 1 bare et barn,
• Pass på, at barna ikke kommer i kontakt med løpehjulene
til tilhengeren eller med bakhjulet til trekksykkelen, verken
med deres lemmer, deres klær eller leketøy.

• Du må aldri transportere bagasjedeler på setet ved siden
av barnet.
• Du må aldri transportere dyr sammen med dine barn.

Angående kjøretøyet
• Bagasjen må festes godt, slik at den ikke sklir ut under
kjøringen. Deler av bagasje og overladning som ikke er
sikret, reduserer kjørestabiliteten og fører til at fartøyet blir
vanskelig å beherske.
• Kjøretøyene må aldri trekkes av motoriserte kjøretøy.
• Kjøretøyene må ikke, også ikke i sammenfoldet tilstand,
transporteres på taket av et motorkjøretøy.
• På forskjellige steder på kjøretøyet blir det anvendt
selvsperrende sikringsmutrer. Disse må ikke benyttes
igjen etter en løsgjøring. De mister den opprinnelige
funksjonen etter løsgjøringen, noe som kan føre til en
uventet løsgjøring av skrueforbindelsen med tungtveiende
følger.
• Benytt ikke kjøretøyet ved temperaturer under -20°C og
lagre det ikke ved denne temperaturen. Vindusskivene
kunne brekke.
• Ved opp- og sammenfolding består det fare for klemming.

Angående kjøretøyet
• Du må kjøre forsiktig over hindringer. Kjøretøyet kan velte
ved ensidig overkjøring av ujevnheter på marken, selv ved
meget langsom kjøring.
• Skulle fartøyet velte, virker skyvehåndtaket som en
veltebøyle. La det derfor alltid være montert.
• Den for bruk som jogger og buggy nødvendige
sikkerhetsreimen, burde alltid være festet til
skyvehåndtaket som påbudt. Ved bruk av kjøretøyet som
sykkeltilhenger, blir sikkerhetsreimen plassert i det i indre
rommet under bagasjedekningen.
• Du må kontrollere trykket på dekkene før hver kjøretur. Det
foreskrevede trykket er minst 30 psi (1,5 bar) og maksimalt
35 psi (2,5 bar). Selv om det er tillatt et høyere trykk på de
monterte dekkene, anbefaler produsenten å ikke overskride
35 psi (2,5 bar).
• Bruk ikke lufttrykkapparat (f.eks. på bensinstasjoner). På
grunn av det lille volumet av slangene, kunne dekkene
sprekke.
• Kjøre aldri trapper.
• Du må kontrollere, om løpehjulene er satt helt i lås før hver
kjøretur.
• Du må kontrollere, om monteringsforriglingen er satt helt i
lås før hver kjøretur.
• Du må kontrollere, om låsepinnene for skyvehåndtaket er
korrekt innsatt og sikret før hver kjøretur.
• Stikk sikringsstiften for buggyhjulet alltid i den for det bruk
planlagte boringen på lagerhylsen til buggyhjulet, når den
ikke er i bruk. Du må sikre den med sikringsbøylen.
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Angående barna i kjøretøyet
• Du må aldri transportere barna dine uten fullstendig og
korrekt plasserte sikkerhetsbelter. Ellers kunne barnet
bli utsatt for alvorlige eller endog dødelige skader ved et
uhell. Pass alltid på å tilpasse sikkerhetsbeltet i henhold til
størrelsen av barnet.
• Ved hurtighet over ganghastighet, må du bruke den
lukkede 2 i 1-kalesjen.
• Kunststoffvinduene på kjøretøyet presenterer kun en
ubetydelig beskyttelse mot UV-stråling. Beskytt barna dine,
som om de skulle oppholde seg ute i det fri.
• Under inn- og utstigning av barna, må begge
parkeringsbremsene være betjent, slik at en utilsiktet
rulling av kjøretøyet forhindres.

3.4 Sikkerhetshenvisninger for transport av
spedbarn
• Barn, som ikke kan sitte oppreist av seg selv, må kun
transporteres med Weber-babysete (tilbehør).
• Ved bruk av andre sittestøtter eller babyseter, overtar
produsenten ingen garanti.
• Ta ubetinget hensyn til sikkerhetsanvisningene i
bruksanvisningen for Weber-babysete.

3.5 Sikkerhetshenvisninger for vedlikehold
og reparasjon
• De obligatoriske vedlikeholdsarbeidene (se kapittel 9) er
nødvendig for en kontinuerlig, sikker drift av kjøretøyet.
• Bruk kun originale reservedeler. Alle sikkerhetsrelevante
deler, som ramme, hjul, vognstang og stoffoppbygg, må
skiftes ut kun av en fagforhandler.
• Alle sikkerhetsrelevante deler, som ramme, hjul,
vognstang, stoffoppbygg og sikkerhetsbelte, må
kontrolleres regelmessig for skader eller riss. Ved det første
tegn på skade, må den tilsvarende delen skiftes ut hos
fagforhandleren.
• Riss i stoffoppbygget medfører en høy sikkerhetsrisiko.
Barnet ditt kunne komme i berøring med løpehjulene eller
kjørebanen gjennom riss i stoffoppbygget.
• Hvis du oppdager et riss i stoffoppbygget, må du ta opp
kontakt med fagforhandleren med en gang. Stoffoppbygget
kan repareres eller skiftes ut.
• Forsøk ikke på noen måte å rette ut krumme,
sikkerhetsrelevante deler slik som ramme, hjul og
vognstang. La den tilsvarende delen skiftes ut hos
fagforhandleren. - Det består fare for brudd.
• Vi anbefaler en årlig inspeksjon av løpehjulene hos
fagforhandleren.
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3.6 Advarsel for egenmektige endringer og
påbygg.
• Egenmektige ombygginger eller endringer av kjøretøyet
er ikke tillatt på grunn av sikkerheten, og fører til tap av
garantien.
• Ikke tillatt er monteringen av et barnesete for bil eller
andre ikke uttrykkelig av produsenten godkjente seter eller
sittestøtter.
• Ikke montere noen ekstra påbygg, som f.eks. bagasjebærer.
• Det er ikke tillatt å føre med barnekjøretøy som er festet på
skyvehåndtaket eller på andre steder av kjøretøyet.

4. Beskrivelse av basismodellen

4.2 Montering og sammenfolding
Montering av basisenheten
Løsne transportsikringen på hekken av kjøretøyet før
monteringen av basisenheten. Brette båndet sammen og
stue det i den tilhørende lommen under taket på
passasjerkabinen.

4.1 Leveringstilstand
Passasjerkabin, 20” -løpehjul, skyvebøyle, sikkerhetsvimpel,
skyvehåndtak, sikkerhetsreim, sykkelvognstang, annen kobling
for sykkelvognstangen, 8”-buggyhjul, 16”-joggehjul med
hjularmer.

Transportsikringen kan du bruke ved hver sammenfolding,
for å unngå en utilsiktet utfolding av kjøretøyet.

For montering av passasjerkabinen, trekkes det øvre
rammerøret oppover med en hånd, mens den nedre
rammedelen holdes fast med den andre hånden.
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Hold det øvre rammerøret i sin posisjon og dra sitterammen
bakover.

Lukk deretter den i kjøreretningen venstre monteringsforriglingen. Den venstre monteringsforriglingen er korrekt lukket, når
den røde sperremekanismen smekker i lås over rammerøret
som viser oppover.

Lukk nå den høyre monteringsforriglingen:
Dra den røde skyveknappen bakover og trykk samtidig
monteringsforriglingen utover.

Slipp løs den røde skyveknappen. Sperrebolten skal nå gripe
inn i den tilhørende boringen i det oppover visende
rammerøret.
Du må eventuelt bevege monteringsforriglingen litt frem og
tilbake ved løslatt skyveknapp.

Sperrebolten gir en ytterligere sikring mot utilsiktet
sammenfolding av kabinen.
Kontroller alltid gjennom å dra tilbake, uten å betjene
skyveknappen, om sperrebolten er gått i lås på korrekt måte.

FARE
Pass på før hver kjøretur, at begge monteringsforriglingene
er gått i lås. Ellers kan passasjerkabinen klappe sammen
utilsiktet, skade barnet ditt eller du kan miste kontrollen
over kjøretøyet.
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Sammenfolding av basisenheten
Løsne først sperrebolten på den høyre monteringsforriglingen,
i det du trekker skyveknappen bakover.
Klapp monteringsforriglingen innover.

Trekk stoffoppbygget derved utover mot høyre og venstre.
Ellers består det fare for, at det klemmes mellom
rammerørene og skades.

FO RSIK TIG
Åpne den venstre monteringsforriglingen.

Forsøk aldri å folde sammen passasjerkabinen, uten å
løsne monteringsforriglingene.

FO RSIK TIG
Dekk har tendens til å danne lukt ved høye temperaturer.
Denne lukten blir absorbert av materialene på stoffoppbygget.
Det kan følgelig føre til luktforurensing for barna.
Lagre derfor løpehjulene adskilt fra resten av fartøyet.

Trykk sitterammen framover og det øvre rammerøret
nedover.
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4.3 Løpehjulmontering
Løpehjulene til Croozer-fartøyene er utstyrt med såkalte
„Push-Botton“-aksler. Gjennom trykking på gummikappen
i midten av hjulet, blir sperrekulene, som låser hjulakselen
i akselhuset, løsnet. Løpehjulene lar seg kun montere og
demontere, dersom gummikappen er trykt inn.

For må montere løpehjulet, stikk hjulaksen ved samtidig
trykking på gummikappen inn i akselopptaket, og trykk den
inn helt til anslag. Slipp gummikappen. Kontrollere ved å
bevege løpehjulet fram og tilbake, at det sitter godt fast i
akselopptaket og at det ikke lar seg trekke ut.

T IP S
Den enkleste måten å montere løpehjulet på, er å legge
kjøretøyet på siden.

Parkeringsbremsene (se kapittel 4.11) må befinne seg i den
løste posisjonen for monteringen av løpehjulene.

Pass alltid på, at akselopptaket ligger fritt. Stoffet må ikke
rage over den ringformede sideflaten av akselopptaket. Ellers
kan hjulakselen ikke stikkes dypt nok inn i akselopptaket, og
følgelig kan sperrekulene ikke forrigle fullstendig.
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FARE
Kontrollere før hver kjøring, at løpehjulene er sikkert låst i
akselopptaket og at de ikke kan trekkes ut uten å trykke på
gummikappen.

4.4 Den 2 i 1-kalesjen

Når strammebåndet ikke blir brukt, kan det likeledes stues inn
i lommen til transportsikringen (se kapittel 4.2).

Croozer-modellene er utstyrt med en 2 i 1-kalesje, som tillater
en klimakontroll for passasjerene. Den dekker inngangsluken
og beskytter mot regn, vind og kulde når den er komplett
lukket.
2 i 1-kalesjen består av et transparent vindu som kan rulles
opp, og et derunder liggende nett for beskyttelse mot insekter.
Det transparente vinduet er sydd sammen oppe med stofframmen til 2 i 1 kalesjen, og nede er det festet med to borrelås.

2 i 1-kalesjen blir sikret med et dobbelt borrelås på begge
sidene nede. Først og fremst blir borrelåslasken av
2 i 1-kalesjen trykt på borrelåsflaten på kjøretøyet.
Deretter blir borrelåsets motstykke på kjøretøyet trykt
på borrelåslasken til 2 i 1-kalesjen fra utsiden.
Mellom begge de doppelte borrelåsene befinner det seg
tre ytterligere borrelås, for å oppnå en god befestning av
2 i 1-kalesjen på stoffoppbygget.

I opprullet tilstand blir det transparente vinduet festet under
gummilasker som befinner seg på sidene.

Åpne 2 i 1-kalesjen:
Hele 2-i 1-kalesjen kan også rulles opp og festes med et
sentralt strammebånd. For å gjøre det må det transparente
vinduet først rulles ned og fikseres på stofframmen.

Åpne først og fremst på begge borrelåsene de ytre laskene
på overbygget.
Dra deretter de nedre hjørnene på begge sidene av
2 i 1-kalesjen symmetrisk oppover.
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For en bedre ventilasjon av fartøyet, spesielt ved høy
utetemperatur, kan også dekningen på bagasjeavlukket
rulles opp og festes oppe med et borrebånd.

For reparasjon- og rengjøringsformål, er 2 i 1-kalesjen også
komplett avtakbar. For dette åpnes trykknappene på sidene
og strammebåndet inne i rommet.

Trykknappene på siden av kjøretøyet, er alle montert på hver
sin laske. For å lukke trykknappene lettere igjen, griper du
under laskene.

FO RSIK TIG
Ved hurtighet over ganghastighet, vennligst lukk
2 i 1-kalesjen. Ellers kan barnet ditt bli utsatt for fare på
grunn av insekter eller småsteiner som virvler opp.

TIPS
Vi anbefaler montasje av spesielt lange skvettskjermer på
bakhjulet og en sprutbeskyttelse av gummi på trekksykkelen,
for å forminske forurensingen av kjøretøyfronten.

FARE
Kunststoffvinduene på kjøretøyet presenterer kun en
ubetydelig beskyttelse mot UV-stråling. Beskytt barna
dine, som om de skulle oppholde seg ute i det fri.

4.5 Inngang
Pass på, at barnet ditt ikke trer på den fremre delen av
stoffoppbygget ved innstigning. Ellers vil det med tiden
føre til riss av de nedre sømmene på inngangsluken.
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4.6 Montering av skyvehåndtaket
Hvis det befinner seg transportsikringer på endene av de øvre
rammerørene før den første montasjen av skyvehåndtaket,
skal de fjernes.

Låse skyvehåndtaket ved å stikke begge låsepinnene
gjennom de nevnte, på linje liggende borehullene i
skyvehåndtaket og rammerøret. Sikre låsepinnen ved
å la sikringsbøylen smekke i lås over pinnen.

Skyv den bakre enden av 2 i 1-kalesjen litt framover, slik at
tverrboringen ligger fri.
Stikk begge endene av skyvehåndtaket samtidig i endene
av de øvre rammerørene. Grepet av skyvehåndtaket viser
oppover.
Skyv endene av skyvehåndtaket inn helt til de stopper, slik at
tverrboringen i skyvehåndtaket og rammerøret er på linje.

Trekk den bakre enden av 2 i 1-kalesjen tilbake igjen over
låsepinnen. Pass på at trykknappene, med hvilke
2 i 1-kalesjen blir festet, er lukket (se kapittel 4.4).

TIPS
På grunn av toleranser ved produksjonen kan det
forekomme, at skyvehåndtaket klemmer nå den føres inn.
Her hjelper litt silikonspray.

FO RSIK TIG
Skulle fartøyet velte, virker skyvebøylen som en veltebøyle.
La den derfor alltid montert, også ved bruk som
sykkeltilhenger.

FARE
Pass på at skyvehåndtaket alltid er sikret gjennom begge
låsepinnene. Skyvehåndtaket kan ellers løsne seg ved
skyvedriften, noe som kan føre til en utilsiktet bortrulling av
tilhengeren og tungtveiende uhell.
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4.7 Sete

4.8 Sikkerhetsbelter

Setet i Croozer-kjøretøyene er festet til rammen med
justerbare belter. Med de justerbare beltene kan
spenningen av setestoffet stilles inn.

Med det sikre 5-punkt-beltesystemet fra Croozer, blir barna
dine festet sikkert og komfortabelt med sikkerhetsbeltet.

For å feste barnets sikkerhetsbelte går du frem på
følgende måte:
• Sett barnet på setet ved åpnet remlås.
• Pass på, at skrittbeltet befinner seg mellom barnets bein.
• Lukk remlåset ved å stikke spennene til begge skulder-/
bekkenbeltekombinasjonene inn i grepet på skrittbeltet.

FOR S IKT IG
Setebeltene skal være stramme, men må ikke strammes
for mye. Ved for stramme belter, kan foldefunksjonen bli
forhindret.

På overdelen av ryggstøet er Croozer-kjøretøyene utstyrt med
en polstring som kan tas av for rengjøring.

Begge spennene til remlåset må smekke i lår med et tydelig
hørbart klikk. Kontroller om spennene er korrekt låst ved å dra
i beltet.

Juster lengden av alle tre beltene med forbindelsesspennet.
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Still beltene inn slik at remlåset befinner seg på den nedre
delen av barnets brystkasse.

4.9 Bagasjeavlukke
Croozer-modellene er utstyrt med et stort bagasjeavlukke bak
setet, en liten innerlomme på den bakre delen av rammen og
to små nettlommer ved siden av setet.

Beltene må ligge tett til kroppen på barnet, uten at det blir
utøvet press på barnekroppen.

FA R E
Pass alltid på at sikkerhetsbeltene sitter korrekt. Ellers
kunne barnet bli utsatt for alvorlige eller endog dødelige
skader ved et uhell. Pass alltid på å tilpasse sikkerhetsbeltet
i henhold til størrelsen av barnet.

FA R E
Kontrollere remlåset før hver kjøring. Ellers vil, om det skulle bli alvor, støttefunksjonen av beltesystemet svikte, med
de ovennevnte tungtveiende følgene.

FARE
Ikke frakte tunge eller voluminøse gjenstander i det store
bagasjeavlukket, når du samtidig befordrer barn (fare for
skade ved bremsing).

FARE
Bagasjekollier må festes godt, slik at de ikke sklir ut under
kjøringen. Deler av bagasje og overladning som ikke er
sikret, reduserer kjørestabiliteten og fører til at fartøyet blir
vanskelig å beherske.

FARE
Avhengig av bruken, må bagasjeveskene kun belastes
med innskrenket vekt. Ta hensyn til henvisningene i
henhold til ladning i kapitlene 6.6 og 7.5.
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4.10 Stropper for babysete

4.11 Betjening av parkeringsbremsen

For fastgjøring av Weber babysetet er Croozer-modellene
utstyrt med følgende stropper:

Croozer-kjøretøyene er utstyrt med en parkeringsbrems på
hvert hjul. Begge parkeringsbremsene må betjenes hver for
seg.

• i Croozer Kid for 1: 2 stropper på setet og 2 stropper i
fothvileren
• i Croozer Kid for 2: 5 stropper på setet og 2 stropper i
fothvileren

For å låse den enkelte bremsen, trekker du bremsearmen
oppover med hånden på den røde knappen, til den fremre
delen av bremsearmen griper inn i stoppeskiven på løpehjulet.
Hvis bremsearmen ikke griper inn med en gang, trekker du
kjøretøyet lett framover eller tilbake.

Spør din fagforhandler etter Weber babysete.

For å løsne, trykker du bremsearmen ned helt til anslag.

FARE
Sikre alltid kjøretøyet med begge parkeringsbremsene når
du setter det fra deg. Med betjening av bare en
parkeringsbrems, er kjøretøyet ikke tilstrekkelig sikret.

FO RSIK TIG
Betjening av bremsen med foten kan føre til skader på
bremsemekanikken og løpehjulene.

FO RSIK TIG
Parkeringsbremsen er ikke egnet til å stanse et rullende
kjøretøy.
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5. Drift som sykkeltilhenger

Angående passasjerene (barna)
• Ikke frakt tunge eller voluminøse gjenstander i
oppbevaringsrommet på kjøretøyet, når du samtidig
transporterer barn (fare for skade ved bremsing).
• Vi anbefaler syklister, og barn som blir kjørt og kan sitte
alene, å benytte en godkjent og passende hjelm.
Angående kjøretøyet
• Ved bruk som sykkeltilhenger må buggyhjulet aldri festes
til støtfangeren.
• Vær oppmerksom på, at kurveradiusen er innskrenket i
en høyresving. Hvis bakhjulet av sykkelen berører
vognstangen, består det fare for fall og personskade.
• Pass på ved rangering, at vinkelen mellom trekksykkel
og tilhenger ikke blir større enn 90°, ellers kan koblingen
skades.
• Pass på, at vognstangen blir montert korrekt på kjøretøyet
og at den er sikret (se kapittel 5.4).
Angående barna i kjøretøyet

Komplett montert sykkeltilhenger med vognstang og
sikkerhetsvimpel.

• Pass på ved til- og avkobling av tilhengeren, at det ikke
befinner seg barn i tilhengeren.
• Kjør aldri uten lukket 2 i 1 kalesje. Barnet ditt kunne bli
skadd på grunn av insekter, småsteiner som virvler opp
eller smuss.

Må tas hensyn til før hver kjøring:
5.1 Sikkerhetshenvisninger for drift som
sykkeltilhenger
Generelle sikkerhetshenvisninger ved drift
som sykkeltilhenger:
Grunnleggende
• Les vennligst ubetinget også sikkerhetshenvisningene i kapitlet „Sikkerhet“ på begynnelsen av denne
bruksanvisningen.
• Trekk sykkeltilhengeren kun, hvis du har tilstrekkelig
erfaring og kraft for det.. Hvis du vil transportere barn i
sykkeltilhengeren, må du være minst 16 år gammel.
• Pass på, at sykkelen din er i en god, sikker tilstand. Vi
anbefaler, å bringe sykkelen regelmessig til en fagforhandler
for inspeksjon.
• Hvis du ikke er sikker på om sykkelen er egnet for bruk
med tilhenger, spør vennligst etter hos din fagforhandler.
• Vi anbefaler montasje av en spesielt lang skvettskjerm med
sprutbeskyttelse på bakhjulet og sidespeil på trekksykkelen.
• Ved bruk av denne tilhengeren, må det tas hensyn også til
brukerveiledningen for trekksykkelen. Skaff deg visshet, om
at sykkelen din er godkjent som trekksykkel for sykkeltilhengere og hvor høy den tillatte bruttovekten av sykkeltilhengeren kan være.
• Pass på en sikker stand ved parkeringen av utstyret.
Tilkoblingen av tilhengeren til sykkelen forandrer dens
tyngdepunkt, hvorigjennom noen sykkelstativ blir udugelige.
Sykkelen kan velte. Tilhenger og sykkel kan bli skadet.
Rådfør deg med din fagforhandler hvis du er i tvil.

• Pass på, at vognstangen blir montert korrekt på kjøretøyet
og at den er sikret (se kapittel...
• Pass på, at koblingen sitter godt fast på sykkelen. En ikke
fast montert kobling kan løsne seg fra bakhjulsakslingen
og føre til at du mister tilhengeren.
• Pass på, at vognstangen blir korrekt koblet til sykkelen og
at den er sikret (se kapittel 5.5).
• Kontroller den korrekte funksjonen av varselsinnretningene
før hver kjøring: Hjuleiker, reflektorer foran og bak,
sikkerhetsvimpel, eventuelt belysning.
• Vær oppmerksom på, at trekksykkel og tilhenger må være
forsynt med forskriftsmessig aktiv belysning ved skumring
og mørke (se kapittel 1, „Forskriftsmessig bruk“).
• Pass på før hver kjøring, at den maksimale pålastingen
av tilhengeren ikke overskrides og at den foreskrevne
støttelasten overholdes.

Vær oppmerksom på ved kjøring:
• Kjør alltid omsiktsfullt og forutseende.
Unngå fullbremsinger. Ved fullbremsing består det fare for
at bakhjulet av trekksykkelen bryter ut til siden, og at du
mister kontrollen over spannet.
• Den tillatte topphastigheten for kjøring med tilhenger er
25 km/t. Kjør med ganghastighet i svinger, fare for velting!
• Tenk på, at styre- og bremsreaksjonen av sykkelen
forandrer seg ved bruk av tilhenger.
• Unngå ensidig overkjøring av hindringer, spesielt i svinger!
Tilhengeren kan velte, selv om du kjører med ganghastighet!
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5.2 Særpreg og funksjonalitet ved drift som
sykkeltilhenger
Topphastighet

25 km/t

Topphastighet i svinger

Ganghastighet

Tillatt støttelast av vognstangekoblingen
(kan eventuelt sikres gjennom
fordeling av lasten)

1 til 10 kg

Tillatt størrelse av bakhjulet på
trekksykkelen

26 eller 28 tommer

Frontlykten kan monteres på den fremre støtfangeren. Pass
på, at lykten er orientert loddrett og i kjøreretning.

5.3 Lovmessige bestemmelser
Hvis barnehengeren skal benyttes som sykkeltilhenger ved
dårlig sikt, i skumringen eller ved mørke, må følgende
lystekniske utrustning bygges inn:

Spør din fagforhandler etter egnede lykter og deres
plassering.

For modellen Kid for 1: et rødt baklys, plassert til venstre
(hhv. til høyre ved venstrekjøring).
For modellen Kid for 2: et rødt baklys, plassert til venstre
(hhv. til høyre ved venstrekjøring) så vel som et hvitt lys rettet
fremover, plassert til vestre (hhv. til høyre ved venstrekjøring).

Som aktiv belysning av tilhengeren er f.eks. batterilykter
egnet. Spør din fagforhandler etter egnede lykter.
Baklyset kan festes på en laske i den øvre delen av hekken.

5.4 Fastgjøring av vognstangen på
kjøretøyet
Vognstangen blir alltid festet på den venstre siden, sett i
kjøreretningen.
Ved førstegangs montering av vognstangen anbefaler vi deg
å legge kjøretøyet på hekken, på en glatt, ren overflate. Slik
kan du ta fastgjøringssystemet til vognstangen bedre i øyesyn
og gjøre deg fortrolig med det.
For ytterligere montasjer rekker det å heve kjøretøyet opp
framme.

Først av alt fjerner du låsepinnen ut av vognstangeopptaket
under den fremre støtfangeren.
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Vognstangen blir fastgjort til kjøretøyet på den måten, slik at
boringen på den bakre enden viser oppover.

Føre den bakre enden av vognstangen i den bakre enden av
vognstangopptaket.

Trykk vognstangen oppover, slik at boltene glir oppover inn i
styringsslissene.

FO RSIK TIG
Ta hensyn til at båndet, med hvilket låsepinnen er festet,
ikke blir inneklemt.

Boltene som sitter på siden må gripe inn i styreslissene på
vognstangopptaket.

Trykk vognstangen helt inn i vognstangopptaket, slik at du kan
stikke låsepinnen under vognstangen gjennom begge
boringene nede i vognstangopptaket. Stikk låsepinnen fra
utsiden mot innsiden gjennom boringene i vognstangopptaket.
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Sikre låsepinnen ved å la sikringsbøylen smekke i lås over
pinnen.

FARE
Pass på at låsepinnen alltid er sikret med sikringsbøylen.

FO RSIK TIG
Pass på, at den ikke benyttede låsepinnen på den høyre
siden av kjøretøyet som nevnt ovenfor, er festet i det
høyre vognstangopptaket og at den er sikret. En låsepinne
som henger løs ned kunne rives av eller skade deler av
kjøretøyet.

5.5 Fastgjøring av vognstangen til sykkelen
Montering av koblingsstykket på sykkelen
Koblingen og vognstangen blir alltid montert på den venstre
siden, sett i kjøreretningen.
Koblingsstykket burde alltid monteres slik at firkanten sett ut
fra aksen, viser loddrett nedover.

Bare hvis utfallenden eller andre betingelser på sykkelen
skulle gjøre en loddrett montering umulig, kan koblingsstykket
monteres vannrett og vise i retning bakover.

Korrekt montert vognstang, sett nedenfra.

Spør din fagforhandler. Hvis du ønsker det, viser han deg
gjerne den korrekte montasjen av vognstangen.

FA R E
Pass alltid på at vognstangen er korrekt montert. Ellers kan
vognstangen løsne seg fra kjøretøyet, noe som kan føre fra
alvorlige hen til dødelige ulykker.
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FA R E
Ved mangfoldigheten av utfallender kan det i et enkelt
tilfelle forekomme, at koblingsstykket ikke lar seg
montere korrekt i noen posisjon. Hvis du ikke er sikker
på om montasjen er riktig utført, rådfør deg vennligst
med din fagforhandler.

Hurtigkoblingen er riktig innstilt, når en tydelig motstand er
merkbar mot slutten av låseprosessen. Denne motstanden
burde merkes ca. 60° før slutten av løftebevegelsen. Hvis
hurtigkoblingen lar seg betjene for tungt eller for lett, blir
justeringsskruen på den andre siden av navet skrudd igjen
hhv. opp.

FA R E
Ved kjøring med sykkeltilhenger er barnets sikkerhet så
vel som din sikkerhet avhengig av en korrekt montasje av
koblingen. Gå derfor spesielt omsorgsfullt fram. Kjør aldri
med en utilstrekkelig festet eller usikret kobling. Rådfør
deg med din fagforhandler hvis du er i tvil!

Montering av koblingsstykket på sykkelen med
hurtigkobling
Demonter hurtigkoblingen og stikk hurtigkoblingsaksen
gjennom koblingsstykket. Skyv deretter hurtigkoblingen
gjennom rørakselen igjen og skru justeringsmutteren på.
Skru til justeringsmutteren i urviserens retning, til
anleggsflaten av hurtigkoblingen ligger på utfallenden.
Legg gripearmen til hurtigkoblingen om.

FARE
Dersom du ikke føler deg sikker ved første gangs
montering av hurtigkoblingen, rådfør deg med din
fagforhandler hvis du er i tvil.

FARE
Skruegjengen på justeringsskruen til hurtigkoblingen, må
skrues på hurtigkoblingsaksen med minst 5 fulle
omdreininger, slik at en tilstrekkelig høy klemmekraft
garanteres. En for kort hurtigkoblingsakse kan føre til
utilsiktet løsgjøring av bakhjulet og dermed til skader eller
uhell. Rådfør deg med din fagforhandler hvis du er i tvil!

TIPS
For sykler, på hvilke lengden av seriehurtigkoblingen ikke
er tilstrekkelig, kan en spesiell hurtigkobling med lengre
aksel skaffes.
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Montering av koblingsstykket på sykkel med
massiv aksling

FA R E

Montering av vognstangen på koblingsstykket
Skyv den firkantete vognstangforbindelsen helt til anslag over
det på sykkelen monterte koblingsstykket.

Spørre i hvert fall etter hos fagforhandleren ved bruk av en
sykkel med massiv aksling. Det finnes bakhjulsnav, som
har sluttskiver hvor en tilstrekkelig klemmekraft ikke er
mulig. Din fagforhandler har spesielle sluttskiver for disse
tilfellene.
I hvert fall må du ikke fjerne de aktuelle sluttskivene, som
utgjør en torsjonssikring for bakhjulakselen.

For montering av koblingsstykket på sykkel med massiv aksling, går du fram som følger:
Demonter den venstre akselmutteren. Sett koblingsstykket på
akslingen, skru akselmutteren på igjen og trekk den fast til.

Stikk låsepinnen gjennom de på linje liggende borehullene i
koblingsstykket og firkant-vognstangeforbindelsen. Sikre
låsepinnen ved å la sikringsbøylen smekke i lås over pinnen.

FA R E
Akselmutteren må skrues på akselgjengen med minst 5
fulle omdreininger, slik at en tilstrekkelig høy klemmekraft
garanteres. En for kort gjenge kan føre til utilsiktet
løsgjøring av bakhjulet og dermed til skader eller uhell.
Rådfør deg med din fagforhandler hvis du er i tvil!
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Legg sikringsbåndet som vist om kjettingskråstøttene på
sykkelen. Festne karabinkroken på D-ringen av vognstangen.

FA R E

Stikk sikkerhetsvimpelen inn helt til anslag.

Sikre vognstangen alltid med sikringsbåndet. Skulle
vognstangen løsne seg fra koblingsstykket, forblir
tilhengeren på den måten fremdeles forent med sykkelen.

FA R E
Bortsett fra det, må du alltid passe på at koblingen er riktig
montert. Hvis koblingen løsner seg, kan vognstangen
komme inn i hjuleikene på sykkelens løpehjul. Fare for fall
og personskade for sykkelkjøreren!

5.7 Tas hensyn til ved bruk
Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisninger på begynnelsen av
dette kapitlet, og de generelle sikkerhetshenvisningene på
begynnelsen av brukerveiledningen.

FARE
Unngå ensidig overkjøring av hindringer, spesielt i svinger!
Tilhengeren kan velte, selv om du kjører i ganghastighet!

Vektfordeling, støttelast på vognstangekoblingen
Komplett montert vognstang

5.6 Montering av sikkerhetsvimpelen
Sikkerhetsvimpelen blir stukket inn i et hull i det venstre, bakre
rammerøret. Stoffbekledningen er utstyrt med en spalt på
dette stedet. Trekk spalten eventuelt i den riktige posisjonen
for å stikke inn sikkerhetsvimpelen.

Plasseringen av setet i Croozer-kjøretøyene er valgt slik at
det foreligger en optimal vektfordeling, dersom bare barn
sitter i kjøretøyet.
Kun vekten av bagasje har ytterligere innflytelse på
vektfordelingen. De fra produsenten i kapittel 4.9 beskrevne
bagasjerom er planlagt for transport av bagasje. Der er
forbudt å transportere bagasjedeler på setet ved siden av
barnet. Vi fraråder transport av bagasjedeler i fothvileren.
Kontrollen av støttelast er viktig, hvis du vil transportere en
tung bagasje sammen med et lett barn, eller hvis du benytter
Croozeren som transporttilhenger.
Støttelasten på tilhengerkoblingen må utgjøre 1 til 10 kg for
å oppnå en sikker kjøremåte.
Støttelasten er den vekten du løfter opp koblingen med, når
tilhengeren er pålastet.
Hvis du ikke føler deg sikker ved vurderingen av støttelasten,
ta en badevekt til hjelp:
• Still badevekten ved siden av trekkstangen til den
pålastede tilhengeren.
• Still deg på badevekten og merk deg vekten din.
• Hev opp trekkstangen på koblingspunktet, til ca. 30 cm
over bakken.
Den viste vekten må nå ligge 1 til 10 kg over din egen vekt.
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Egnethet av trekksykkelen
Ta ubetinget hensyn til produsentspesifikasjonene i
brukerveiledningen for trekksykkelen, hvor egnetheten
av sykkelen er oppført.

FO RSIK TIG
Stikk alltid sikringsstiften for buggyhjulet i boringen som er
planlagt for det bruk på lagerhylsen til buggyhjulet, og sikre
den med sikringsbøylen. Ellers kunne en sikringsstift som
henger løs ned skade kjøretøygulvet.

Eksempel 1 Hvis produsenten indikerer »Denne sykkelen er
egnet for å trekke en ubremset tilhenger med en bruttovekt av
40 kg«, da kan du laste på maksimalt 26,7 kg, da tilhengeren
selv veier 13,3 kg (Eksempel for Kid for 1).
Eksempel 2 Hvis produsenten indikerer »Den tillatte
totalbelastningen av 120 kg for sykkelen, må ikke overskrides.
Vær oppmerksom på, at totalbelastningen også da ikke må
overskrides, dersom du kobler til en tilhenger,« da må du, for
å regne ut bæreevnen, trekke din egen vekt og tomvekten av
tilhengeren, samt vekten av sykkelen (inklusive alt tilbehør og
pakkeveskene) fra den tillatte totalbelastningen.
Hvis sykkelen for eksempel veier 15 kg og kjøreren 72 kg,
da kan maksimalt 19,7 kg bli lastet på
(120 – 15 – 72 – 13,3 = 19,7).
Vektangivelser for tilhengeren finner du i kapittel 10
”Tekniske data”.

FA R E
Hvis det ikke blir gitt noen informasjon angående
tilhengerdrift i brukerveiledningen for sykkelen, so er det
dermed ikke erklært, at det ikke består innskrenkninger.
Rådfør deg i dette tilfellet ubetinget med din fagforhandler.

Vær oppmerksom på før hver kjøring

FA R E
Ved bruk av sykkeltilhengeren må buggyhjulet
(se kapittel 7) aldri bli festet til støtfangeren.
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Vær oppmerksom på ved kjøring
Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisninger på begynnelsen
av dette kapitlet, og de generelle
sikkerhetshenvisningene på begynnelsen av
brukerveiledningen.

FARE
Fare Pass på når du snur og rangerer, at vinkelen mellom
trekksykkel og tilhenger ikke blir større enn 90°. Koblingen
kan bli skadet.

6. Drift ved jogging

6.3 Montering av hjularmer
Vær oppmerksom på, at venstre og høyre hjularmer er
forskjellige. Den sett i kjøreretningen venstre hjularmen har
en boring på den bakre enden, som må vise oppover ved
montering.

6.1 Sikkerhetshenvisninger for driften som
jogger
• Les vennligst ubetinget også sikkerhetshenvisningene
i kapitlet „Sikkerhet“ på begynnelsen av denne
bruksanvisningen.
• Kontroller den riktige monteringen av alle komponentene
før hver kjøring, spesielt av løpehjulene og skyvehåndtaket.
• Ved bruk som jogger må buggyhjulet ikke festes til
støtfangeren.
• Parkere kjøretøyet kun på flate flater.
• Sikre alltid joggeren med begge parkeringsbremsene
når du setter den fra deg. Med betjening av bare en
parkeringsbrems, er kjøretøyet ikke tilstrekkelig sikret.
• Pass på en sikker stand ved parkeringen av kjøretøyet.
• Legg alltid sikkerhetsreimen som er festet til skyvehåndtaket
om håndleddet, når du skyver joggeren.
• Innline-skøyting er ikke tillatt med joggeren.
• Gjør først en prøvetur uten barn, men med maksimal
bæreevne og borte fra veitrafikken, for å venne deg til de
spesielle kjøreegenskapene.
• Parkeringsbremsen er ikke egnet til å stanse det rullende
kjøretøyet.
• For å forhindre velting bakover, må bagasjeavlukket på
hekken av kjøretøyet ikke belesses med for høy vekt
(se kapittel 6.6).
• Kjøre aldri trapper.

Monteringen og sikringen av begge hjularmene utføres
på samme måte som innsettingen av vognstangene
(se kapittel 5.5).

FARE
Pass alltid på, at hjularmene blir korrekt montert. Ellers
kunne de løsne seg fra kjøretøyet, noe som kan føre til
alvorlige uhell.

FARE
Pass på at begge låsepinnene alltid er sikret med
sikringsbøylen.

6.2 Særpreg og funksjonalitet ved drift som
jogger
Topphastighet på rett strekning

15 km/t

Topphastighet i svinger

Ganghastighet

Topphastighet på strekninger
med helling

Ganghastighet

FA R E
Joggeren er ikke tillatt for innline-skøyting!
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6.4 Montering av joggehjulet
Akslingen av joggehjulet viser to avflatninger.

Åpne hurtigkoblingsspaken til joggehjulet så vidt som
mulig. Skyv joggehjulet slik inn i utfallenden på hjularmen,
at avflatningene på akslingen ligger parallell til slissen på
utfallenden.

Hvis joggehjulet ikke lar seg skyve inn i utfallendene, skru opp
justeringsmutteren til hurtigkoblingen mot utviserens retning.
Skyv joggehjulet så vidt som mulig i utfallenden og rett det ut i
kjøreretning.

Skru til justeringsmutteren til den åpnede hurtigkoblingen i
urviserens retning, til anleggsflatene av hurtigkoblingen
ligger på utfallenden.
Lukk hurtigkoblingen.

Hurtigkoblingen er riktig innstilt, når en tydelig motstand er
merkbar mot slutten av låseprosessen. Denne motstanden
burde merkes ca. 60° før endestillingen av
hurtigkoblingsspaken.

Hurtigkoblingen må når den er lukket, ikke peke direkte i
retning av utfallenden. I denne posisjonen kan eventuelt ikke
tilstrekkelig klemmekraft oppbygges.

FO RSIK TIG
Du må passe på, at hurtigkoblingen har den riktige
klemmekraften. Er den ikke innstilt fast nok, sitter
joggehjulet løst og kan i verste fall løsne seg fra
kjøretøyet. Hvis du trekker til for stramt, kan det skade
kunststoff utfallenden og dermed hindre den riktige
funksjonen.

Løsne hurtigkoblingen for å ta av joggehjulet, og løsne
justeringsmutteren gjennom å dreie mot urviserens retning
med 2 til 3 omdreininger.

TIPS
Hvis joggeren ikke går tilstrekkelig rett fram, kan det
forbedres ved å rette joggehjulet inn på nytt.
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6.5 Montering og benyttelse av
sikkerhetsreimen

FARE
Ved bruk som jogger, må buggyhjulet (se kapittel 7 ) ikke
festetes støtfangeren.

For å unngå en utilsiktet rulling av kjøretøyet ved hellende
strekninger, er kjøretøyene utstyrt med et sikkerhetsbånd.
Dette befinner seg ved levering i en liten innerlomme på
den bakre delen av rammen (se kapittel 4.9).
Legg sikkerhetsbåndet med den kortere sløyfen om
skyvehåndtaket og monter skyvehåndtaket som beskrevet
i kapittel 4.4.
Mens du kjører, legger du den frie sløyfen om håndleddet.

FO RSIK TIG
Stikk alltid sikringsstiften for buggyhjulet i boringen som er
planlagt for det bruk på lagerhylsen til buggyhjulet, og sikre
den med sikringsbøylen. Ellers kunne en sikringsstift som
henger løs ned skade kjøretøygulvet.

Blir sikkerhetsbåndet ikke brukt, for eksempel ved drift som
sykkeltilhenger, legg det inne i rommet under dekningen til
bagasjeavlukket, slik at det ikke blafrer omkring.

FO RSIK TIG
Pass vennligst på, at barnet ditt ved inn- og utstigning ikke
stiller seg på hjularmene. Ved mellomstopp må hjularmene
heller ikke benyttes som sete. Hjularmene kunne bli skadet.

FARE

6.6 Tas hensyn til ved bruk

Fare for å forhindre en velting bakover, må bagasjerommene på hekken av kjøretøyet ikke belesses med for høy
vekt. Kontroll: Trykk skyvehåndtaket ca. 150 mm nedover.
Kjøretøyet må falle tilbake til sin opprinnelige posisjon og
må ikke velte bakover.

Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisninger på begynnelsen av
dette kapitlet, og de generelle sikkerhetshenvisningene på
begynnelsen av brukerveiledningen.

FA R E
Ved bruk som jogger, legges alltid sikkerhetsreimen som
er festet til skyvehåndtaket om håndleddet. Slik blir en
utilsiktet rulling av kjøretøyet unngått.
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7. Bruk som buggy

7.3 Montering av buggyhjulet
Ved førstegangs montasje av buggyhjulet anbefaler vi deg å
legge kjøretøyet på hekken, på en glatt, ren overflate. Slik kan
du ta fastgjøringssystemet på buggyhjulet bedre i øyesyn og
gjøre deg fortrolig med det.
For ytterligere montasjer rekker det å heve kjøretøyet opp
framme.
Etter at du har dratt sikringsstiften ut av boringen, stikker du
bolten til buggyhjulenheten helt til anslag i hylsen på
støtfangeren.

7.1 Sikkerhetshenvisninger for bruken som
buggy
• Les vennligst ubetinget også sikkerhetshenvisningene i
kapitlet „Sikkerhet“ på begynnelsen av denne
bruksanvisningen.
• Kontroller den riktige monteringen av alle komponentene
før hver kjøring, spesielt av løpehjulene og skyvehåndtaket.
• Parkere kjøretøyet kun på flate flater.
• Sikre alltid buggyen med begge parkeringsbremsene
når du setter den fra deg. Med betjening av bare en
parkeringsbrems, er kjøretøyet ikke tilstrekkelig sikret.
• Legg alltid sikkerhetsreimen som er festet til skyvehåndtaket
om håndleddet når du skyver buggyen.
• Innline-skøyting er ikke tillatt med buggyen.
• Jogging er ikke tillatt med buggyen.
• Parkeringsbremsen er ikke egnet til å stanse det rullende
kjøretøyet.
• For å forhindre velting bakover, må
bagasjeoppbevaringsavlukket på hekken av kjøretøyet
ikke belesses med for høy vekt (se kapittel 7,5).
• Kjøre aldri trapper.

7.2 Særpreg og funksjonalitet ved bruk
som buggy
Topphastighet

Ganghastighet

FA R E
Buggy*en er ikke tillatt for innline-skøyting og for jogging!
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Stikk sikringsstiften gjennom tverrboringen i hylsen.

Sikre låsepinnen ved å la sikringsbøylen smekke i lås over
pinnen.

Blir sikkerhetsbåndet ikke brukt, for eksempel ved drift
som sykkeltilhenger, legg det inne, under dekningen til
bagasjeavlukket, slik at det ikke blafrer omkring.

7.4 Montering og benyttelse av
sikkerhetsreimen
7.5 Tas hensyn til ved bruk
For å unngå en utilsiktet rulling av kjøretøyet ved hellende
strekninger, er kjøretøyene utstyrt med et sikkerhetsbånd.
Dette befinner seg ved levering i en liten innerlomme på
den bakre delen av rammen (se kapittel 4.9).
Legg sikkerhetsbåndet med den kortere sløyfen om
skyvehåndtaket og monter skyvehåndtaket som beskrevet
i kapittel 4.4.
Mens du kjører, legger du den frie sløyfen om håndleddet.

Ta hensyn til alle sikkerhetshenvisninger på begynnelsen av
dette kapitlet, og de generelle sikkerhetshenvisningene på
begynnelsen av brukerveiledningen.

FARE
Ved bruk som buggy, legges alltid sikkerhetsreimen som er
festet til skyvehåndtaket, om håndleddet. Slik blir en
utilsiktet rulling av kjøretøyet unngått.

FO RSIK TIG
Unngå å støte buggyhjulet mot fortauskanter eller andre
hindringer. Festeboltene kunne brekke.

FO RSIK TIG
Pass på at låsepinnene til vognstangopptakene er festet
på vognstangopptakene som beskrevet i kapittel 5.5. En
låsepinne som henger løs ned kunne rives av eller skade
deler av kjøretøyet.

FARE
For å forhindre en velting bakover, må bagasjerommene på
hekken av kjøretøyet ikke belesses med for høy vekt.
Kontroll: Trykk skyvehåndtaket ca. 150 mm nedover.
Kjøretøyet må falle tilbake til sin opprinnelige posisjon
og må ikke velte bakover.
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8. Tilbehørsliste

Stoffoppbygg

Weber Babysete
Innlegg for Weber Babysete
Sittestøtte
Kosedekke
Sun Cover
Vinterfotpose
Kombifotpose
Regnkalesje
Fotmatte
Akselkobling
Belysning

Du bør kontrollere stoffoppbygget regelmessig for tegn på
skader (f.eks. riss).

FARE
Riss i stoffoppbygget medfører en sikkerhetsrisiko. Barnet
ditt kunne komme i berøring med løpehjulene eller
kjørebanen gjennom riss i stoffoppbygget.
Hvis du oppdager et riss i stoffoppbygget, må du ta opp
kontakt med fagforhandleren med en gang. Stoffoppbygget
kan repareres eller skiftes ut.

9. Vedlikehold, pleie og lagring

Du må rengjøre stoffoppbygget regelmessig med
husholdningssåpe eller et mildt rengjøringsmiddel og varmt
vann. Du må aldri bruke fortynningsmiddel eller vaskebensin.

Vognstang
Oppbevaring
Kontrollere vognstangene regelmessig for tegn på skader
(f.eks. riss).

FA R E
Ved enhver type av skader må vognstangene skiftes ut for
å unngå brudd, og fare for ulykker som kunne oppstå.
Rådfør deg med din fagforhandler hvis du er i tvil.

Oppbevar Croozer‘en på et tørt, godt ventilert sted. Kjøretøyet
burde være tørt før det settes bort på lagring, for å unngå
dannelse av mugg og jordslått.
Kjøretøyet burde utsettes så lite som mulig for direkte
solinnstråling, for å forhindre at fargene bleker ut.
Ikke lagre kjøretøyet over lengre tid tilkoplet til sykkelen.

FO RSIK TIG

Løpehjul
Løpehjul Rengjør regelmessig akslene til løpehjulene,
sperrekulene og Puch-Button stiften. Forsyn sperrekulene
og Push-Button stiften med noe fett eller olje.

Dekkene inneholder, ved siden av kautsjuk, tallrike
kjemiske substanser for forbedring av de fysikalske
egenskapene. Disse stoffene kunne i det ugunstigste
tilfelle, føre til dannelse av flekker på side- og frontskivene.
Utenom det, har dekk tendens til å danne lukt ved høye
temperaturer. Denne lukten blir absorbert av materialene
på stoffoppbygget. Det kan følgelig føre til luktforurensing
for barna.
Derfor må hjulene alltid lagers separat fra resten av
kjøretøyet.

Generelle vedlikeholdsarbeider
Ta vare på kjøretøyet ditt.

FA R E
Dersom sperrekulene og Push-Button stiften ikke blir
vedlikeholdt regelmessig, kan de miste den sikre
funksjonen. Det kan føre til ta løpehjulet faller av og
dermed tilføre alvorlige skader.

La din fagforhandler kontrollere løpehjulene (dekk, felger,
hjuleikspenningen, aksellageret) minst en gang i året.
Du burde rengjøre løpehjulene regelmessig og behandle
dem - spesielt før vinteren - med pleievoks.
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Alle lakkerte, forkrommete eller galvaniserte deler
(inkl. skrueforbindelser) burde rengjøres regelmessig og
beskyttes med vanlige pleiemidler.
Rådfør deg med din fagforhandler for egnede pleiemidler.

10. Tekniske data
L x b x h, uten vognstang
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)
L x b x h, foldet sammen
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)

Oppnåelsen av holdbarhetsgrensen avhenger imidlertid sterkt
av den individuelle måten og intensiteten av bruket samt
pleien og vedlikeholdet gjennom brukeren, som:
103 x 73,5 x 85 cm
106 x 88 x 85 cm

111 x 73 x 29 cm
112 x 87,5 x 30 cm

• kjøreytelsen i km
• belastningen gjennom:
passasjerer
bagasje
• Kjøremåte:
Aggressivitet ved starting og bremsing

Tomvekt av basismodellen
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)

13,3 kg
14,6 kg

Bæreevne
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)

35 kg
45 kg

Løpehjulstørrelse av basismodellen

20“

Størrelse av joggehjulet

16“

Størrelse av buggyhjulet

8“

• hurtig kjøring i svinger
• innflytelse av været:
UV-stråling
fuktighet
smuss
temperatur
saltholdige luft
berøring med saltvann
saltbestrødde veier
• lagring

11. Sikkerhetsordning, Garanti
Det gjelder det lovbestemte ansvaret for materialfeil.
Skader som oppstår på grunn av uhensiktsmessig belastning,
hardhendt behandling, utilstrekkelig vedlikehold eller normal
slitasje, er utelukket fra ansvaret for materialfeil.
Varigheten av den lovbestemte garantien, retter seg etter de
aktuelle, landsspesifikke betingelsene.

• pleietilstand:
pleieintervaller
pleiemiddel
lagring
vedlikehold og inspeksjonsarbeider

Ta vennligst hensyn til den følgende tabellen over
bruksbetingete slitasjefaktorer. Av denne tabellen kan
du samle informasjoner, om hvilke faktorer har spesiell
innflytelse på slitasjen av de enkelte komponentene.

Våre produkter er framstilt av produkter, som også ved vanlig
bruk underligger en naturlig slitasje, hvilken imidlertid er sterkt
avhengig av den individuelle måten og intensiteten av bruket
så vel som den respektive pleien og vedlikeholdstilstanden.
Spesielt ved intenst bruk (daglig bruk ved all slags vær eller
lignende) kan enkelte deler eller komponenter oppnå
holdbarhetsgrensen også før utløp av den lovmessige
garantifristen. I dette tilfelle av bruksbetinget, for tidlig
slitasje, foreligger imidlertid ikke regelmessig en
produktmangel.
Til din informasjon har vi derfor i den følgende tabellen,
oppført de viktigste slitasjedeler og nevnt typiske
bruksbetingete slitasjefaktorer, som kunne ha betydelig
innflytelse på oppnåelsen av holdbarhetsgrensen.

Uavhengig av:
• Bruksmåten
• Bruksintensiteten
• Pleie og vedlikehold
oppstår ved et kjøretøy funksjonsavhengig slitasje på
byggedeler og komponenter, som er oppført i den
følgende tabellen.
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Faktorer som forhøyer slitasjen på kjøretøyet:

www.croozer.eu

