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Original-betjeningsvejledning - Opbevares til fremtidig brug

   FARE

Croozer børnetransporteren må ikke tages i brug uden at betjeningsvejledningen er læst eller forstået. Manglende 
overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.
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„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH
Stolberger Straße 1
D-50933 Köln
Telefon:  +49 - 2 21 - 95 14 70 - 0
Telefax:  +49 - 2 21 - 95 14 70 - 20
E-Mail:  info@zweipluszwei.com

Alle rettigheder til denne vejledning forbeholdes af 
„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH.
Ingen tekster, informationer og illustrationer i denne vejledning 
må mangfoldiggøres, distribueres eller anvendes uautoriseret 
til kommercielle formål og må heller ikke stilles til rådighed for 
andre.

Yderligere udgaver af vejledningen til brug af denne trailer kan 
bestilles hos „Zwei plus zwei“ Marketing GmbH eller 
downloades under www.croozer.eu.
Vi har gjort os umage ved formulering af denne vejledning. 
Hvis du alligevel fi nder fejl og mangler, ville vi være 
taknemmelige for at blive gjort opmærksom på dette.
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1. Generelt

Tillykke ned købet af denne børnetransporter!

Din nye børnetransporter udmærker sig ved en fremragende 
kvalitet, betjeningsvenlighed, høj sikkerhedsstandard og 
mangfoldige anvendelsesmuligheder. 
3 i 1-systemet tillader at gå ture sammen med børnene, at 
løbe eller cykle uden at du skal parkere en hel „vognpark” i 
garagen, kælderen eller udhuset. 

Børnetransporteren består af en grundstel 
(kabine med understel, parkeringsbremse, sikkerhedsline, 
2-i-1-kaleche, skydebøjle og to 20“-kørehjul) og 3-i-1-pakken:

cykel-trækstang
drejeligt 8“-klapvognshjul
16“-forhjul med hjularme

Hvem henvender denne vejledning sig til?

Denne vejledning henvender sig til købere og brugere af 
børnetransporter Croozer Kid 1 og Croozer Kid 2. Køberen og 
brugeren er ansvarlig for den korrekte tilstand, den 
foreskrevne vedligeholdelse og reparationen. 

Vær ved brug af dette køretøj som cykeltrailer også 
opmærksom på trækcyklens betjeningsvejledning og de rele-
vante informationer om cyklens tilladte samlede last.

Ydelseskendetegn

Nyttelast model Croozer Kid for 1 35 kg, 1 barn

Nyttelast model Croozer Kid for 2 45 kg, maks. 2 børn

børnenes maks. alder   6 år

børnenes maks. størrelse  117 cm

•
•
•

Tilsigtet brug 

Tilsigtet brug 

Køretøjet er beregnet til privat transport af børn i dagtimerne 
på offentlige, befæstede veje inden for de ovennævnte 
ydelsesområder. En transport af bagage derudover er mulig i 
de dertil beregnede bagagerum, såfremt dette ikke er til fare 
for de transporterede børn.

Skal børnetransporteren bruges som cykeltrailer ved dårlig 
sigtbarhed, i skumring eller mørke, skal der installeres føl-
gende lystekniske udstyr:

Til model Kid 1: en rød baglygte, monteret på venstre side 
(eller højre side ved venstrekørsel).

Til model Kid 2: en rød baglygte, monteret i venstre side 
(eller højre side ved venstrekørsel) samt en hvid lygte, der 
lyser fremad, monteret i venstre side (eller højre side ved 
venstrekørsel).

Monteringen af lygterne er beskrevet i kapitel 5.3.

Tilsigtet brug omfatter også, at denne betjeningsvejledning 
følges og de foreskrevne vedligeholdelsesbetingelser 
overholdes.

Ikke tilsigtet brug 

Enhver brug herudover gælder som ikke tilsigtet.

Ikke tilsigtet brug er især transport af personer sammen med 
dyr, brug af denne trailer på ikke befæstede veje, kommerciel 
brug, overlast, for høj hastighed og ikke korrekt udbedring af 
fejl og mangler. 

Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået pga. 
utilsigtet brug; risikoen påhviler brugeren alene.
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2. Oversigt komponenter

3. Sikkerhed
Dette kapitel skal gøre dig fortrolig med symboler og sik-
kerhedsinformationer, samt gøre opmærksom på generelle 
farer, der er forbundet med brug af køretøjet. Desuden vil du 
lære de særlige farer at kende, der er forbundet med brug af 
køretøjet i trafi kken. Derudover advares der mod uautoriseret 
at foretage ombygninger og forandringer.

Dette kapitel med overskriften „Sikkerhed“ er det vigtigste i 
denne betjeningsvejledning. Læs det derfor særlig opmærk-
somt igennem og følg alle henvisninger.

3.1 Forklaring af symboler og henvisninger

I denne betjeningsvejledning er alle punkter, der vedrører 
sikkerheden, fremhævet med en advarselshenvisning.
Når de mulige farer nævnes, skelnes der efter den truende 
skades alvor.

OBS!
Henvisninger, der indledes med dette symbol, henviser til 
mulige farer for udstyret. En manglende overholdelse kan 
medføre tingskader.

Tip
Her fi ndes henvisninger, der skal lette brugen af produktet.

   FARE

Her fi ndes henvisninger, hvis manglende overholdelse kan 
medføre farer for brugerens og passagerernes helbred 
eller liv.
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3.2 Generelle sikkerhedsinformationer

Principielt

Læs driftsvejledningen opmærksom igennem inden brug af 
køretøjet. Overholdes sikkerhedsinformationerne ikke, kan 
der opstå fare for brugers og passagerers liv og helbred
Ved drift af køretøjet skal de lokale sikkerhedsregler samt 
færdselslovens bestemmelser, der kunne indskrænke 
brugen, overholdes.
Det er dit ansvar at bruge køretøjet på en sikker og 

 ansvarlig måde. Gør dig fortrolig med køretøjets           
 egenskaber på en lidt befærdet vej inden første brug  
 og uden at der transporteres børn. Et tomt køretøj vælter  
 nemmere, når der køres over forhindringer med en side,  
 end et fuld lastet. Et fuld lastet køretøj stiller store krav til  
 forsinkelsesudstyret end et tomt.

Kør kun meget forsigtigt på skråninger og i kurver og       
reducer hastigheden.

Med hensyn til de transporterede børn

Efterlad aldrig dit barn i køretøjet uden opsyn.
Kontroller regelmæssigt, at dine børn er klædt på efter 
forholdene og har det godt under de givne temperaturer 
(varme, kulde).
Der må kun transporteres børn, der skan sidde selv, hvis 
ikke der bruges en Weber babyskål (tilbehør).                                                                                        
Som maks. størrelse for de transporterede børn gælder: 
117 cm, som maks. alder: 6 år.
I Croozer Kid for 2 må der maks. transporteres 2 børn,        
i Croozer Kid for 1 kun 1 barn.
Sørg for at børnene hverken med deres lemmer, deres 
tøj eller med legetøjet kommer i kontakt med trailerens    
kørehjul eller med trækcyklens baghjul.

Med hensyn til køretøjet

Bagagestykker bør spændes godt fast, så de ikke fl ytter 
sig under kørselen. Usikret bagage og overlast reduce-
rer kørestabiliteten og gør at køretøjet er vanskeligere at 
kontrollere.
Køretøjerne må aldrig trækkes af motoriserede køretøjer.
Køretøjerne må aldrig, heller ikke i sammenfoldet stand, 
transporteres på taget af en bil.
På forskellige steder på køretøjet anvendes der

 selvlåsende møtrikker. Disse må ikke anvendes igen efter 
 de er løsnet. Når de løsnes, mister de mister deres      
 oprindelige funktion, hvilket kan medføre at                    
 skrueforbindelsen uventet går op, med alvorlige følger.

Brug køretøjet ikke ved temperaturer under -20°C (-4°F) 
og opbevar det ikke ved disse temperaturer. Ruderne kan 
knække.
Der er risiko for klemning ved ud- og sammenfoldning.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Med hensyn til børn i køretøjet

Ved ombygning af køretøjet fra cykeltrailer- til jogger- eller 
klapvognsfunktion eller omvendt, bør der ikke sidde børn i 
køretøjet. Under vedligeholdelses- og reparationsopgaver 
må der ikke sidde børn i køretøjet.
Den tilladte last for Croozer Kid for 2 er begrænset til 45 kg, 
den tilladte last for 1 til  35 kg. Den tilladte last må aldrig 
overskrides. Lasten består af børnenes vægt samt evt. 
bagage.
Forklar dit barn at det ikke må hoppe eller sprælle i 
køretøjet og heller ikke må læne sig ud.
Dækkene kan afgive lugt ved højere temperaturer. Lugten 
optages af stofbetrækkets materialer. Dette kan bagefter 
udløse lugtgener for børnene. Opbevar derfor altid hjulene 
adskilt fra resten af køretøjet.

3.3 Sikkerhedsinformationer til alle 
      køretilstande

Med hensyn til de transporterede børn

Transporter aldrig bagage på sædet ved siden af barnet.
Transporter aldrig dyr sammen med dine børn.   

Med hensyn til køretøjet

Kør forsigtigt hen over forhindringer. Ved en ensidig kørsel 
over forhindringer kan køretøjet vælte, selv ved lave       
hastigheder.
Ved en eventuel væltning tjener skydebøjlen som rul-
lebøjle. Derfor skal den altid forblive monteret.
Den sikkerhedsline, der er nødvendig for brug som 
jogger- eller klapvogn, bør altid være korrekt fastgjort på            
skydebøjlen. Ved brug som cykeltrailer hægtes 
sikkerhedslinen ind under bagagerumsafdækningen i 
kabinen.
Kontroller dæktrykket inden hver kørsel. Det korrekte tryk 
er min. 30 psi (1,5 bar) og maks. 35 psi (2,5 bar). Selv 
om de monterede dæk er godkendt for et højere dæktryk,     
anbefaler producenten ikke at overskride 35 psi (2,5 bar).
Brug ingen trykluftapparater (f. eks. ved tankstationer). 
Pga. slangernes lille volumen kan dækkene revne.
Kør aldrig på trapper.
Kontroller inden hver kørsel, om kørehjulene er gået helt i 
indgreb.
Kontroller inden hver kørsel, om kabinelåsene er gået helt 
i indgreb.
Kontroller inden hver kørsel om låsestifterne for              
skydebøjlen er sat korrekt ind og låst
Skub låsestiften for klapvognshjulet altid ind i den dertil 
beregnede boring på lejebøsningen for klapvognshjulet, når 
det ikke længere bruges. Lås det med låsebøjlen.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•



6

Med hensyn til børn i køretøjet

Transporter aldrig børn, så længe sikkerhedsselen ikke er 
taget korrekt på. Ellers kan barnet blive alvorligt eller sågar 
dødeligt såret under en ulykke. Sørg altid for at tilpasse 
sikkerhedsselen korrekt til barnets størrelse.
Ved hastigheder over skridttempo anvend den lukkede      
2-i-1-kaleche.
Køretøjernes plastvinduer beskytter kun i ringe grad mod 
UV-stråler. Beskyt derfor dine børn, som om de opholder 
sig i det fri.
Under ind- og udstigning af børn skal begge parkerings-
bremserne være trukket, således at køretøjet ikke kan trille 
væk ved et uheld.

3.4 Sikkerhedsinformationer til transport af 
      spædbørn

Børn, der endnu ikke kan sidde selvstændigt, må kun 
transporteres med Weber babyskål (tilbehør)e
Producenten hæfter ikke i de tilfælde hvor der anvendes et 
andet sæde eller babysæde. 
Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i 
betjeningsvejledningen til  Weber babyskål.

3.5 Sikkerhedsinformationer til                    
      vedligeholdelse og reparation 

De foreskrevne vedligeholdelsesopgaver (se kapitel 9) 
er absolut nødvendige for en vedvarende sikker brug af 
køretøjet.
Anvend kun originale reservedele. Få de sikkerhedsrele-
vante dele som ramme, hjul, trækstang og stofi ndtræk altid 
kun udskiftet hos din forhandler.
Kontroller de sikkerhedsrelevante dele som ramme, hjul, 
trækstang, stofi ndtræk og sikkerhedsseler jævnligt for 
skader eller revner. Få pågældende del udskiftet af din 
forhandler ved første tegn på skader.
Revner i stofbetrækket udgør en stor sikkerhedsrisiko. 
Gennem huller i stofbetrækket kan dit barn komme i berø-
ring med kørehjulene og kørebanen. 
Hvis du fi nder en revne i stofbetrækket, kontakt straks din 
forhandler, stofbetrækket kan repareres eller udskiftes.
Prøv aldrig på at rette bøjede sikkerhedsrelevante dele 
som ramme, hjul og trækstang. Få de pågældende dele 
udskiftet hos forhandleren. Brudfare..
Vi anbefaler at få kørehjulene en gang om året efterset hos 
forhandleren.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.6 Advarsel mod uautoriserede 
      om- og tilbygninger 

Uautoriserede ombygninger eller forandringer af køretøjet 
er forbudt af sikkerhedsårsager og medfører at garantien 
bortfalder.
Ikke tilladt er montering af en barnesæde til biler eller andre 
ikke udtrykkeligt af producenten godkendte sæder ellere 
siddestøtter.
Monter ingen yderligere tilbgygningsdele, som f. eks. en 
bagagebærer.
Transporten af børnekøretøjer, der fastgøres ved skydebøj-
len eller et andet sted på køretøjet, er forbudt.

•

•

•

•
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4. Beskrivelse af grundstel

4.1 Leveringstilstand

Kabine, 20“-kørehjul, skydebøjle. sikkerhedsvimpel, skydebøjle, 
sikkerhedsline, cykel-trækstang, anden kobling til cykel-
trækstangen, 8“-klapvognshjul, 16“-joggerhjul med hjulstøtter

4.2 Opbygning og sammenfoldning

Opbygning af grundstel

Inden opbygning af grundstellet skal transportsikringen bag på 
køretøjet løsnes. Læg båndet sammen og opbevar det i den 
tilhørende lomme under stofbetrækkets tag.

Transportsikringen kan bruges ved hver sammenfoldning for 
at forhindre at køretøjet utilsigtet folder sig ud.

For at opbygge kabinen, træk det øverste rammerør opad 
med en hånd, mens du med den anden hånd holder fast i 
nederste rammedel.
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Hold det øverste rammerør i position og træk sæderammen 
nedad.

Luk først venstre lås i køreretning. Venstre lås er korrekt 
lukket, når det røde låseelement er gået i indgreb over det 
opad pegende rammerør.

Luk nu højre lås: Træk den røde skydeknap bagud og tryk 
samtidigt låsen udad.

Slip den røde skydeknap. Låsebolten bør nu gå i indgreb i 
den tilhørende boring i det opad pegende rammerør. Evt. 
skal låsen bevæges lidt frem og tilbage, mens skydeknappen 
slippes.

   FARE

Kontrollér inden hver kørsel at begge kabinelås er gået i 
indgreb. Ellers kan kabinen utilsigtet folde sig sammen og 
såre dit barn eller du kan miste kontrollen over køretøjet.

Låsebolten er en ekstra sikring mod utilsigtet sammenfoldning 
af opbygningen.
Kontroller altid, ved at trække tilbage uden at betjene 
skydeknappen, at låsebolten er gået korrekt i indgreb.
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Sammenfoldning af grundstel

Løsn først låsebolten i højre lås ved at trække skydeknappen 
bagud. Klap låsen indad.

Åbn venstre kabinelås.

Tryk sæderammen fremad og øverste rammerør ned.

Træk stofkabinen samtidigt udad i højre og venstre side. 
Ellers består den fare at den kommer i klem mellem ramme 
dele og tager skade.

OBS!
Prøv aldrig at folde kabinen sammen uden at have åbnet 
låsene.

OBS!
Dækkene kan afgive lugte ved højere temperaturer. Lugten 
optages af stofbetrækkets materialer. Dette kan bagefter 
udløse lugtgener for børnene.
Opbevar derfor kørehjulene adskilt fra resten af køretøjet.
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4.3 Montering af kørehjul

Kørehjulene på Croozer-køretøjerne er udstyret med 
såkaldte „Push-Button“-aksler. Ved at trykke på 
gummihætten i midten af hjulet, som låser akselen i aksellejet, 
løsnes denne. Kørehjulene kan kun monteres eller fjernes, 
når der trykkes på gummihætten.

Tip
Det er nemmest at montere kørehjulet, når køretøjet ligger 
på siden.

Til montering af kørehjulet skydes hjulakselen til anslag ind i 
aksellejet, mens gummidækselet trykkes. Slip 
gummidækselet. Kontroller ved at rykke kørehjulet frem og 
tilbage at det er låst i aksellejet og ikke kan trækkes af.

For at kunne montere kørehjulene skal parkeringsbremsen 
(se kapitel 4.11) være løsnet.

Sørg altid for at aksellejet ligger frit. Stoffet må ikke dække 
den ringformede sidefl ade på aksellejet. Ellers kan
 hjulakselen ikke skydes langt nok ind i aksellejet, hvilket 
resulterer i at spærrekuglerne ikke kan låse helt.

   FARE
Kontrollér inden hver kørsel at kørehjulene er sikkert låst 
i aksellejet og ikke kan trækkes af uden at der trykkes på 
gummihætten.
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4.4   2 i 1-kaleche

Croozer-modellerne har en 2 i 1-kaleche, der tillader en 
klimakontrol for passagererne. Den dækker indstigslugen og 
beskytter mod regn, vind og kulde, når den er helt lukket.

2 i 1-kalechen består af en oprullelig gennemsigtig rude og et 
derunder liggende insektnet. Den gennemsigtige rude er 
foroven syet ind i 2 i 1-kalechens stoframme og forneden 
fastgjort med to velcro-lukninger.

I oprullet tilstand fastgøres den gennemsigtige rude under 
gummistropperne i siden.

Hele 2 i 1-kalechen kan ligeledes rulles op og fi kseres med 
et sikkerhedsline i midten. Dertil skal den gennemsigtige rude 
rulles ud nedad og fi kseres på stoframmen.

Hvis spændebåndet ikke bruges, kan det ligeledes opbevares 
i transportsikringens lomme (se kapitel 4.2).

2 i 1-kalechen sikres nederst på begge sider ved hjælp af en 
dobbelt velcro-lukning. Først trykkes velcro-stroppen på 
2 i 1-kalechen på velcro-fl aden på køretøjet. Så trykkes 
velcro-modstykket på køretøjet udefra på velcro-stroppen på 
2 i 1-kalechen.
Mellem de to dobbelte velcro-lukninger er der tre yderligere 
velcro-lukninger der sørger for at 2 i 1-kalechen sidder tæt på 
stofbetrækket.

Åbning af  2 i 1-kalechen:

Åbn først begge velcro-lukninger på opbygningens ydre 
lasker. 
Træk derefter 2 i 1-kalechen i begge underste hjørner jævnt 
opad.
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For en bedre ventilation af køretøjet, især ved høje 
omgivelsestemperaturer, kan også bagageafdækningen rulles 
op og fi kseres foroven ved hjælp af velcro-bånd.

Til reparation og rengøring kan 2 i 1-kalechen også fjernes 
helt. Dertil åbnes trykknapperne i siden og spændebåndet i 
kabinens indre.

Trykknapperne på køretøjet er monteret på hver deres strop. 
For lettere at kunne genlukke trykknapperne, grib ind under 
stroppen.

Tip

Vi anbefaler at montere særligt lange bagskærme og en 
gummi-stænklap på trækcyklen for at mindske en 
tilsmudsning af køretøjets front.

OBS!
Ved hastigheder over skridttempo luk 2-i-1-kalechen. Ellers 
kan dit barn komme i fare pga. insekter eller småsten, der 
slynges op.

   FARE
Køretøjets plastvinduer beskytter kun i ringe grad mod 
UV-stråler. Beskyt derfor dine børn, som om de opholder 
sig i det fri.

4.5 Indstigning

Sørg for at dit barn ikke træder på stofbetrækkets forreste 
fl ade under indstigning. Dette vil i længden medføre at 
sømmene under indstigningslugen ødelægges.
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4.6 Montering af skydebøjlen

Hvis der, inden første montering,  sidder transportsikringer i 
de øverste rammerørs ender, skal disse fjernes.

Skub bagenden i 2 i 1-kalechen lidt frem, således at 
tværboringen ligger frit. 

Skub begge skydebøjlens ender samtidigt ind i de øverste 
rammerørs ender. Skydebøjlens grebsområde peger opad. 

Skub skydebøjlens ender ind til anslag, således at 
tværboringer i skydebøjle og rammerør fl ugter.

Lås skydebøjlen ved at stikke de to låsestifter gennem de 
beskrevne fl ugtende boringer i skydebøjle og rammerør. Lås 
låsestiften ved at få sikringsbøjlen til at gå i indgreb over 
stiften.

Tip
På grund af små afvigelser i produktionen kan det fore-
komme at skydebøjlen klemmer, når den indføres i ram-
merørene. I så fald hjælper lidt silikonespray.

   FARE

Sørg for at skydebøjlen altid er sikret med begge låsestifter. 
Ellers kan bøjlen løsne sig, når køretøjet skubbes, hvilket 
kan medføre at traileren ruller, hvad igen kan være årsag 
for alvorlige ulykker.

OBS!
Ved en evt. væltning af køretøjet virker skydebøjlen som en 
styrtbøjle. Derfor skal den altid forblive monteret, også ved 
brug som cykeltrailer.

Træk den nederste ende af 2-i-1-kalechen igen tilbage over 
låsestiften. Sørg for at trykknapperne, der fastholder 
2 i 1-kalechen, er lukket (se kapitel 4.4).
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4.7 Sæde

Sædet på Croozer-køretøjerne er monteret på rammen med 
indstillelige gjorde. Ved hjælp af de indstillelige gjorde kan 
sædedugens spænding indstilles.

OBS!

Sædegjrodene bør være spændt godt, men ikke for hårdt. 
Spændes gjordene for hårdt, kan foldefunktionen være 
indskrænket.

På ryglænets øverste kant har Croozer-køretøjerne en polster, 
der kan tages af for at blive rengjort.

4.8 Sikkerhedsseler

Med det velkendte 5-punkt-selesystem er dine børn spændt 
sikkert og komfortabelt fast.

Barnet sikres på følgende måde med selen:

Sæt barnet på sæden, mens stiklåsen er åben.

Sørg for at skridtselen befi nder sig mellem barnets ben.

Luk stiklåsen ved at skubbe stikkene på begge skulder-
/bækkensele-kombinationer ind i skridtselens hus.

•

•

•

Begge stik på stiklåsen skal gå i indgreb i huset med et 
tydeligt klik. Kontroller om stiklåsene er korrekt gået i indgreb 
ved at trække i selen.

Justér længden på alle tre seler ved at trække i spænderne.
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Tilpas selerne således at stiklåsen befi nder sig i barnets 
nederste brystområde.

Selerne skal ligge stramt ved barnets krop, uden at der dog 
udøves tryk på kroppen.

   FARE
Sørg altid for at sikkerhedsselerne tages korrekt på. Ellers 
kan barnet blive alvorligt eller sågar dødeligt såret under en 
ulykke. Sørg altid for at tilpasse sikkerhedsselen korrekt til 
barnets størrelse.

   FARE
Kontroller stiklukninger inden hver kørsel. Ellers svigter 
selesystemets holdefunktion ved en ulykke, med den 
ovennævnte alvorlige følger.

4.9 Bagagerum

Croozer-modellerne er udstyret med et stort bagagerum bag 
sædet, en lille inderlomme ved bageste rammeafslutning og 
to små netlommer ved siden af sædet.

   FARE
Bagagestykker bør spændes godt fast, så de ikke fl ytter sig 
under kørselen. Usikret bagage og overlast 
reducerer kørestabiliteten og gør at køretøjet er vanske-
ligere at kontrollere.

   FARE
Alt efter anvendelse må bagagelommerne kun belastes 
med indskrænket vægt. Vær opmærksom på informationer 
vedrørende lastning i kapitlerne 6.6 og 7.5.

   FARE
Transportér ingen tunge eller pladskrævende genstande i 
det store bagagerum, når der samtidigt transporteres børn 
(Fare for kvæstelser under bremsning).
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4.10 Stropper til babyskål

Til fastgørelse af Weber-babyskålen fi ndes der i 
Croozer-modellerne følgende stropper:

i Croozer Kid for 1: 2 stropper på sædet og 2 stropper i 
fodrummet
i Croozer Kid for 2: 5 stropper på sædet og 2 stropper i 
fodrummet

•

•

Spørg forhandleren efter Weber babyskåle.

4.11 Parkeringsbremsens betjening

Croozer-køretøjer er udstyret med en parkeringsbremse på 
hvert hjul. De to parkeringsbremser skal betjenes enkeltvist.

For at låse den enkelte bremse trækkes håndtaget opad 
på den røde knap  til håndtagets forreste del går i indgreb i 
kørehjulets anslagsskive. Går håndtaget ikke straks i indgreb 
uden problemer, træk køretøjet lidt frem eller tilbage.

For at løsne bremsen tryk bremsehåndtaget ned til anslag.

   FARE

Ved parkeringen skal køretøjet altid sikres med begge 
parkeringsbremser. Når der kun trækkes en parkerings-
bremse, er køretøjet ikke sikret tilstrækkeligt.

OBS!
En aktivering af bremsen med foden kan medføre skader 
på bremsemekanikken og kørehjulene.

OBS!
Parkeringsbremsen er ikke egnet til at bremse det rullende 
køretøj.
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5. Brug som cykeltrailer

Komplet opbygget cykeltrailer med cykel-trækstang og 
sikkerhedsvimpel

5.1 Sikkerhedsinformationer for brug af 
      køretøjet com cykeltrailer

Generelle sikkerhedsinformationer for brug 
af køretøjet com cykeltrailer:

Principielt

Læs altid sikkerhedshenvisninger i kapitel  „Sikkerhed“  
først i denne betjeningsvejledning.
Træk cykeltraileren kun, hvis du råder over tilstrækkelig 
erfaring og kraft. Skal børn transporteres i cykeltraileren 
skal disse være mindst 16 år gamle.
Sørg for at din  cykel befi nder sig i god, sikker stand.         
Vi anbefaler at få cyklen jævnligt efterset i en                       

 specialforretning. 
Hvis du ikke er sikker, om din cykel er egnet til at trække en 
trailer, spørg din forhandler.
Vi anbefaler at montere en særlig lang baghjulsskærm med 
stænklap samt et bakspejl på cyklen.
Overhold ved brug af cyklen desuden trækcyklens        
betjeningsvejledning. Undersøg om din cykel er godkendt 
som trækcykel til cykeltrailere og hvor stor den samlede 
masse på cykel-trailer-kombinationen må være.
Vær ved parkering af enheden opmærksom på sikker 
placering. Tilkobling af traileren på cyklen ændrer dens 
tyngdepunkt, hvilket gør at nogle cykelstøtter bliver       
ubrugelige. Cyklen kan vælte. Trailer og cykel kan tage 
skade. Er du i tvivl, spørg forhandleren.

•

•

•

•

•

•

•

Med hensyn til de transporterede børn

Transporter ingen tunge eller pladskrævende genstande i 
køretøjets bagagerum, når der samtidigt transporteres børn 
(fare for kvæstelser under bremsning).
Vi anbefaler, at cyklister og transporterede børn, der kan 
sidde selv, bærer en godkendt og passende cykelhjelm.

Med hensyn til køretøjet

Ved brug som cykeltrailer må klapvognshjulet aldrig være 
monteret på stødfangeren.
Vær opmærksom på at kurveradius ved højresving er    
indskrænket. Hvis cyklens baghjul berører trækstangen, 
består fare for styrt og kvæstelser.
Sørg for at traileren under rangeringen ikke vinkles i forhold 
til cyklen med mere end 90°, da koblingen ellers kan tage 
skade.
Sørg for at montere trækstangen korrekt på køretøjet og 
lås den (se kapitel 5.4).

Med hensyn til børn i køretøjet

Vær opmærksom på at traileren kun må kobles på eller af, 
hvis der ikke befi nder sig et barn i traileren
Kør aldrig uden at have lukket 2 i 1-kalechen. Ellers kan dit 
barn blive kvæstet  pga. insekter eller småsten, der slynges 
op.

Husk inden hver kørsel:

Sørg for at montere trækstangen korrekt på køretøjet og 
lås den (se kapitel 5.4).
Sørg for et fast montering af koblingen på cyklen. En ikke 
fast monteret kobling kan løsnes af baghjulsakselen og 
traileren kan tabes.
Sørg for at trækstangen er koblet korrekt på cyklen og låst 
(se kapitel 5.5).
Kontrollér inden hver kørsel at advarselsudstyret er kom-
plet og funktionsdygtig: Egstråler, refl ektorer foran og bag, 
sikkerhedsvimpel, evt. belysning.
Vær opmærksom på at trækcykel og trailer i skumring og 
mørke skal være udstyret med den foreskrevne aktive 
belysning (se kapitel 1, „tilsigtet brug“).
Sørg ved hver kørsel for at trailerens maks. last ikke  
overskrides og den maks. støttelast overholdes.

Husk under kørsel:

Kør altid omhyggeligt og forudseende. Undgå hårde 
opbremsninger Ved hårde opbremsninger består den fare 
at trækcyklens baghjul bryder sidelæns ud og du mister 
kontrollen over enheden.
Den tilladte maks. hastighed for kørsel med trailer er        
25 km/h. Kør kun skridthastighed i kurver, væltefare!
Husk at din cykels styre- og bremseegenskaber forandres 
når der køres med trailer..
Undgå at køre over forhindringer med en side, især 

   i kurver! Anhængeren kan vælte, selv om du kun kører  
 skridttempo!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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5.2 Ydelseskendetegn ved brug som 
      cykeltrailer

Maks. hastighed 25 km/h (15 mph)

Maks. hastighed i kurver skridthastighed

Tilladt støttelast på trækstangens 
kobling (skal evt. sikres ved
at fordele lasten) 1 til 10 kg

Tilladt størrelse på trækcyklens 
baghjul 26 eller 28 tommer

5.3 Lovbestemmelser

Skal børnetransporteren bruges som cykeltrailer ved dårlig 
sigtbarhed, i skumring eller mørke, skal der installeres 
følgende lystekniske udstyr:

Til model Kid 1: en rød baglygte, monteret på venstre side 
(eller højre side ved venstrekørsel).

Til model Kid 2: en rød baglygte, monteret i venstre side (eller 
højre side ved venstrekørsel) samt en hvid lygte, der lyser 
fremad, monteret i venstre side (eller højre side ved 
venstrekørsel).

Som aktiv belysning af traileren er f. eks. batterilygter 
velegnet. Spørg forhandleren efter egnede lygter.

Baglygterne kan fastgøres på en strop øverst på bagsiden.

Forlygten kan monteres på den forreste stødfanger. Sørg for 
at placere lygten lodret og i køreretning.

Spørg forhandleren efter egnede lygter og deres placering.

5.4 Fastgørelse af trækstangen på køretøjet

Trækstangen monteres altid på venstre side, set i 
køreretning.

Når trækstangen monteres første gang, anbefaler vi at lægge 
køretøjet med bagsiden nedad på en plan, ren overfl ade.  På 
denne måde kan trækstangens fastgørelsessystem bedre 
iagttages og du kan blive fortroligt med det.

Ved senere monteringer er det tilstrækkeligt at løfte køretøjet 
lidt foran.

Fjern først låsestiften fra trækstangens holder under forreste 
stødfanger.
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Trækstangen fastgøres således på køretøjet at boringen i 
bagenden peger opad.

Skub trækstangens bagende ind i trækstangholderens 
bagende.

Boltene i siden skal gribe ind i trækstangholderens 
styreslidser.

Tryk trækstangen opad, således at boltene glider opad i 
styreslidserne.

OBS!
Sørg for at de små bånd, der fastgør låsestiften, ikke 
kommer i klem.

Tryk trækstangen helt ind i trækstangholderen, således at 
låsestiften under trækstangen kan skubbes gennem begge 
boringer nederst i trækstangholderen. Kom låsestiften udefra 
og indefter gennem boringerne i trækstangen.
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Lås låsestiften ved at få sikringsbøjlen til at gå i indgreb over 
stiften.

Korrekt monteret trækstang, set nedefra.

Spørg forhandleren. Han viser dig gerne, hvordan 
trækstangen monteres korrekt.

   FARE
Sørg ligeledes for at låsestiften altid er sikret med 
låsebøjlen.

OBS!
Sørg for at den ikke brugte låsestift på køretøjets højre side 
fastgøres og sikres i højre trækstangholder. En løst 
hængende stift kan rives af eller beskadige køretøjets dele.

   FARE
Sørg altid for at trækstangen monteres korrekt. Ellers kan 
trækstangen løsne sig fra køretøjet, hvilket kan medføre 
alvorlige eller sågar dødelige ulykker.

5.5 Fastgørelse af trækstangen på cyklen

Montering af koblingsstykket på cyklen

Montér koblingen og koblingsstykket altid på venstre side, set 
i køreretningen.

Koblingsstykket bør altid monteres således at fi rkanten, set fra 
akselen, peger lodret nedad.

Kun hvis geardrop eller andre forhold på din cykel ikke tillader 
en lodret montering, kan koblingsstykket monteres pegende 
vandret bagud.
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   FARE

Ved de mange forskellige typer geardrop kan det i enkelte 
tilfælde ske at koblingsstykket ikke kan monteres i den 
korrekte position. Kontakt din forhandler, såfremt du ikke er 
sikker med henblik på den korrekte montering på din cykel.

   FARE
Når køretøjet bruges som cykeltrailer, afhænger dit barns 
og din egen sikkerhed af koblingens korrekte montering. 
Vær derfor meget omhyggelig. Kør aldrig med en
utilstrækkeligt fastgjort eller usikret kobling. Er du i tvivl, 
spørg forhandleren!

Montering af koblingsstykket på cyklen ved hjælp af 
opspændingsværktøj

Afmonter opspændingsværktøjet og stik opspændings-
akselen gennem koblingsstykket. Skub derefter opspæn-
dingsværktøjet igen gennem hulakselen og skru justerin-
gsmøtrikken på. Spænd justeringsmøtrikken med uret indtil 
anlægsfl aden på opspændingsværktøjet ligger an på ge-
ardrop. Tryk opspændingsværktøjets spændearm ned.

Opspændingsværktøjet er indstillet korrekt, hvis der kan 
mærkes en tydelig modstand mod enden af lukkeprocessen. 
Denne modstand bør kunne mærkes ca. 60° før spændebe-
vægelsens slut. Kan opspændingsværktøjet kun bevæges 
med for meget eller for lidt kraft, løsnes eller strammes juste-
ringsmøtrikken på den anden side af navet lidt .

   FARE
Hvis du ikke føler dig sikker ved opspændingsværktøjets 
første montering, spørg forhandleren, hvis du er i tvivl.

Tip
For cykler, hvor opspændingsværktøjet er for kort, fi ndes 
der et specielt opspændingsværktøj med længere aksel. 

   FARE
Gevindet på opspændingsværktøjets justeringsmøtrik skal 
skrues på opspændingsakselen med mindst 5 hele omdrej-
ninger for at kunne garantere en tilstrækkelig klemkraft. En 
for kort opspændingsaksel kan medføre at baghjulet løsner 
sig utilsigtet og dermed forårsage beskadigelser eller 
uheld. Er du i tvivl, spørg forhandleren!
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Montering af koblingsstykket på cykler med fast 
aksel

Gør følgende for at montere koblingsstykket på en cykel med 
fast aksel:

Fjern venstre akselmøtrik. Sæt koblingsstykket på akselen, 
skru akselmøtrikken på og stram den godt.

   FARE
Akselmøtrikken skal skrues på akselgevindet med mindst 
5 hele omdrejninger for at sikre en tilstrækkelig klemkraft. 
Et for kort gevind kan medføre at baghjulet løsner sig util-
sigtet og dermed forårsage beskadigelser og uheld. Er du i 
tvivl, spørg forhandleren!

Montering af trækstangen på koblingsstykket

Skub fi rkanten på trækstangen til anslag over koblingsstykket 
på cyklen.

Stik låsestiften gennem de fl ugtende boringer i 
koblingsstykket og fi rkanten i trækstangen. Lås låsestiften ved 
at få sikringsbøjlen til at gå i indgreb over stiften.

Læg sikringsbåndet omkring cyklens baggaffel som vist på 
billedet. Fastgør karabinhagen på trækstangens D-ring.

   FARE
Spørg altid forhandleren ved brug af cykel med fast aksel. 
Der fi ndes baghjulsnav, hvis underlægsskiver ikke tillader 
en tilstrækkelig klemkraft. Din forhandler har specielle 
underlægskiver til disse cykler.
De eksisterende underlægskiver på aldrig fjernes, da de 
udgør en torsionssikring for bagakselen.
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   FARE
Trækstangen skal altid sikres med sikringsbåndet. Løsnes 
trækstangen fra koblingsstykket, forbliver anhængeren på 
denne måde forbundet med cyklen.

   FARE
Sørg afhængigt af dette altid for en korrekt monteret kob-
ling. Hvis koblingen løsner sig, kan trækstangen komme 
ind i fælgene på cyklens kørehjul. Cyklisten kan styret og 
blive kvæstet!

5.6 Montering af sikkerhedsvimpel

Sikkerhedsvimpelen stikkes ind i et hul foroven i det bages-
te rammerør på venstre side. Stofbetrækket har en slids på 
dette sted. Træk evt. slidsen i den rigtige position for at stikke 
sikkerhedsvimpelen ind.

Skub sikkerhedsvimpelen ind til anslag.

5.7 Husk under brug

Følg  alle sikkerhedsinformationer i begyndelsen af dette 
kapitel samt de generelle sikkerhedsinformationer først i 
denne betjeningsvejledning.

Vægtfordeling, støttelast og trækstangens kobling

Placering af sædet i  Croozer-køretøjer er valgt, således at 
vægten er optimalt fordelt, når der sidder børn i køretøjet.
Kun vægten af bagagen påvirker vægtfordelingen derudover. 
De af producenten i kapitel 4.9 beskrevne bagagerum er 
beregnet til transport af bagage. Transport af bagage på 
sædet ved siden af barnet er forbudt. Vi fraråder også at 
transporteres bagage i fodrummet.

Kontrol af støttelasten er vigtigt, hvis du vil transportere et 
tungt bagagestykke sammen med et let barn eller anvender 
Croozer som transportanhænger.

For en sikker kørsel skal støttelasten på anhængerkoblingen 
ligge mellem 1 til 10 kg. 
Støttelasten er den vægt du løfter koblingen med, når 
anhængeren er læsset.

Hvis du ikke med sikkerhed kan vurdere støttelasten, tag en 
personvægt til hjælp:

 Placer personvægten ved siden af trækstangen på den 
læssede anhænger.
Stå på personvægten og husk din vægt.
Løft trækstangen på koblingen til ca. 30 cm over jorden.

Den viste vægt skal nu ligge mellem 1 og 10 kg over din egen 
vægt.

•

•
•

   FARE
Undgå at køre sidelæns over forhindringer, især i kurver! 
Traileren kan vælte, selv om du kun kører skridttempo!

Komplet monteret trækstang
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Trækcyklens egnethed

Vær altid opmærksom på producentens oplysninger i 
trækcyklens betjeningsvejledning, hvor cyklens egnethed 
er angivet.

Eksempel 1  Oplyser producenten »Denne cykel er egnet til 
træk af en ubremset anhænger med en samlet masse på  
40 kg«, må du maks. læsse 26,7 kg, da selve anhængeren 
vejer 13.3 kg (eksempel Kid for 1).

Eksempel 2  Oplyser producenten »Den tilladte samlede last 
for cyklen på 120 kg må ikke overskrides. Vær opmærksom 
på at denne samlede last heller ikke må overskrides, når der 
kobles en anhænger på.« skal du, for at fi nde nyttelasten, 
fratrække cyklens vægt (inkl. alt tilbehør og paktasker) din 
egen vægt og anhængerens tomvægt fra den tilladte samlede 
last.
Hvis cyklen f. eks. vejer 15 kg og cyklisten 72 kg, må der 
maks. læsses 19,7 kg (120 - 15 - 72 – 13,3 = 19,7).

Vægtangivelser til din anhænger fi ndes i kapitel 10 „Tekniske 
data“..

   FARE
Oplyses der intet om brug af anhænger i din cykels 
betjeningsvejledning, betyder det ikke at der ikke fi ndes 
begrænsninger. Spørg i så fald altid forhandleren.

Husk inden hver kørsel

   FARE
Ved brug som cykeltrailer må klapvognshjulet (se kapitel 7) 
aldrig være fastgjort på stødfangeren.

OBS!

Stik låsestiften for klapvognshjulet altid i den dertil bereg-
nede boring i klapvognshjulets lejebøsning og lås den med 
låsebøjlen. Ellers kan en løst hængende låsestift beskadige 
køretøjets bund.

Husk under kørsel

Følg  alle sikkerhedsinformationer i begyndelsen af dette 
kapitel samt de generelle sikkerhedsinformationer først i 
denne betjeningsvejledning.

   FARE
Vær under vending og rangering opmærksom på at vinklen 
mellem trækcykel og anhænger ikke underskrider 90°. 
Koblingen kan tage skade.
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6. Brug som jogger

6.1 Sikkerhedsinformationer for brug af 
      køretøjet som jogger

Læs altid sikkerhedsinformationer i kapitel  „Sikkerhed“ 
først i denne betjeningsvejledning.
Kontroller altid inden kørselen at alle dele er korrekt      
monteret, især kørehjul og skydebøjle.
Ved brug som jogger må klapvognshjulet ikke være       
monteret på stødfangeren.
Køretøjet må kun parkeres på plane fl ader.
Lås joggeren ved parkering altid med begge parkerings-
bremser. Når der kun trækkes en parkeringsbremse, er 
køretøjet ikke sikret tilstrækkeligt.
Vær ved parkering af køretøjet opmærksom på sikker 
placering.
Når du skubber joggeren, læg altid det sikkerhedsline, der 
sidder på skydebøjlen om dit håndled.
Inlineskating med joggeren er ikke tilladt.
Foretag først en prøvekørsel uden børn, men med maks. 
last, væk fra vejtrafi kken, for at vænne dig til de særlige 
køreegenskaber.
Parkeringsbremsen er ikke egnet til at bremse det rullende 
køretøj.
For at forhindre at køretøjet vælter bagover, må               
bagagerummet bag i køretøjet ikke læsses med for høj 
vægt (se kapitel 6.6).
Kør aldrig på trapper.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

6.2 Ydelseskendetegn ved brug som jogger

Maks. hastighed på plan strækning  15 km/h (10 mph)

Maks. hastighed i kurver skridthastighed

Maks hastighed ned ad bakke skridthastighed

6.3 Montering af hjularm

Vær opmærksom at der er forskel på venstre og højre 
hjularm. Venstre hjularm, set i køreretning, har en boring i 
bagenden, der skal pege opad ved montering.

Montering og låsning af de to hjularme sker på samme 
måde som ved montering af trækstangen (se kapitel 5.5).

   FARE
Sørg ligeledes for at begge låsestifter altid er sikret med 
låsebøjlen.

   FARE
Sørg altid for at hjularmene monteres korrekt. Ellers kan 
de løsne sig fra køretøjet, hvilket kan medføre alvorlige 
ulykker.

   FARE
Joggeren er ikke godkendt til inlineskating!
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6.4 Montering af joggerhjulet

Joggerhjulets aksel har to fl ade steder.

Åbn spændearmen på joggerhjulet lå langt som muligt. Skub 
joggerhjulet således i hjularmenes geardrop, at akselens fl ade 
steder ligger parallelt med slidsen i geardrop.

Spænd justeringsmøtrikken på det åbnede 
opspændingsværktøj med uret, til opspændingsværktøjets 
anlægsfl ader ligger an på geardrop.
Luk opspændingsværktøjet.

Hvis joggerhjulet ikke kan skubbes ind i geardrop, løsn 
justeringsmøtrikken på opspændingsværktøjet mod uret.

Skub joggerhjulet så langt som muligt ind i geardroppene og 
ret det ud i køreretningen.

Opspændingsværktøjet er indstillet korrekt, hvis der kan 
mærkes en tydelig modstand mod enden af lukkeprocessen. 
Denne modstand bør være mærkbar ca. 60° fra 
opspændingsarmens endeposition.

OBS!
Vær opmærksom på opspændingsværktøjets korrekte 
klemkraft. Er det ikke indstillet fast nok, sidder joggerhjulet 
løst og kan i værste fald løsne sig fra køretøjet. En for hård 
spænding kan beskadige plast-geardroppene og dermed 
påvirke den korrekte funktion.

For at tage joggerhjulet af løsnes opspændingsværktøjet og 
justeringsmøtrikken og drej 2 til 3 omdrejninger mod uret.

Tip
Når joggeren ikke kører tilstrækkeligt ligeud, kan dette 
forbedres ved at justere joggerhjulet igen.  

Opspændingsværktøjets må i lukket tilstand ikke pege 
nøjagtigt i retning af geardroppene. I denne position kan der 
ikke opbygges klemkraft nok.
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6.5 Montering og brug af sikkerhedslinen

For at forhindrer at køretøjet på skråninger begynder at trille, 
er køretøjerne udstyret med en sikkerhedsline. 

Linen ligger ved levering i den lille inderlomme på bageste 
rammeafslutning (se kapitel 4.9).

Læg sikkerhedslinen med den kortere løkke omkring skyde-
bøjlen og monter skydebøjlen som beskrevet i kapitel 4.4.

Læg den anden løkke omkring dit håndled under kørselen.

Er der ikke brug for sikkerhedslinen, f. eks ved brug som  
cykeltrailer, opbevares den under bagagerumsafdækningen i 
kabinen, så det ikke fl agrer omkring.

OBS!
Sørg for at barnet ved ind- og udstigning ikke træder på 
hjularmene. Ved pauser må hjularmene ikke bruges til at 
sidde på. Hjularmene kan tage skade.

OBS!
Stik låsestiften for klapvognshjulet altid i den dertil 
beregnede boring i klapvognshjulets lejebøsning og lås 
den med låsebøjlen. Ellers kan en løst hængende låsestift 
beskadige køretøjets bund.

   FARE
Ved brug som cykeltrailer må klapvognshjulet (se kapitel 7) 
ikke være fastgjort på stødfangeren.

   FARE
Når du skubber joggeren, læg altid den sikkerhedsline, der 
sidder på skydebøjlen om dit håndled. På denne måde 
forhindres det at køretøjet kan trille væk.

   FARE
For at forhindre at køretøjet vælter bagover, må 
bagagerummene bagest i køretøjet ikke belastes med en 
for høj vægt. Kontrol: Tryk skydebøjlen ca. 150 mm ned. 
Køretøjet skal falde tilbage til udgangspositionen og må 
ikke vælte bagover.

6.6 Husk under brug

Følg  alle sikkerhedsinformationer i begyndelsen af dette 
kapitel samt de generelle sikkerhedsinformationer først i 
denne betjeningsvejledning.
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7. Brug som klapvogn

7.1 Sikkerhedsinformationer for brug af 
      køretøjet som klapvogn

Læs altid sikkerhedsinformationer i kapitel  „Sikkerhed“ 
først i denne betjeningsvejledning.
Kontroller altid inden kørselen at alle dele er korrekt      
monteret, især kørehjul og skydebøjle.
Køretøjet må kun parkeres på plane fl ader.
Lås klapvognen ved parkering altid med begge             

 parkeringsbremser. Når der kun trækkes en 
 parkeringsbremse, er køretøjet ikke sikret tilstrækkeligt.

Når du skubber klapvognen, læg altid den sikkerhedsline, 
der sidder på skydebøjlen, om dit håndled.
Inlineskating med klapvognen er ikke tilladt.
Jogging med klapvognen er ikke tilladt.
Parkeringsbremsen er ikke egnet til at bremse det rullende 
køretøj.
For at forhindre at køretøjet vælter bagover, må               
bagagerummet bag i køretøjet ikke læsses med for høj 
vægt (se kapitel 7.5). 
Kør aldrig på trapper.

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

7.2 Ydelseskendetegn ved brug som 
      klapvogn

Maks. hastighed skridthastighed

7.3 Montering af klapvognshjul

Når klapvognshjulet monteres første gang, anbefaler vi at 
lægge køretøjet med bagsiden nedad på en plan, ren 
overfl ade.  På denne måde kan klapvognshjulets 
fastgørelsessystem bedre iagttages og du kan blive fortroligt 
med det.
Ved senere monteringer er det tilstrækkeligt at løfte køretøjet 
lidt foran.

Efter du har trukket låsestiften ud af boringen, stikkes 
klapvognshjulenhedens bolt til anslag ind i stødfangerens 
bøsning.

Stik låsestiften gennem tværboringen i bøsningen.

   FARE
Klapvognen er ikke godkendt til inlineskating og jogging!
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Lås låsestiften ved at få sikringsbøjlen til at gå i indgreb over 
stiften.

7.4 Montering og brug af sikkerhedslinen

For at forhindrer at køretøjet på skråninger begynder at trille, 
er køretøjerne udstyret med en sikkerhedsline.

Linen ligger ved levering i den lille inderlomme på bageste 
rammeafslutning (se kapitel 4.9).

Læg sikkerhedslinen med den kortere løkke omkring 
skydebøjlen og monter skydebøjlen som beskrevet i 
kapitel 4.4.

Læg den anden løkke omkring dit håndled under kørselen.

Er der ikke brug for sikkerhedslinen, f. eks ved brug som  
cykeltrailer, opbevares den under bagagerumsafdækningen i 
kabinen, så det ikke fl agrer omkring.

7.5 Husk under brug

Følg  alle sikkerhedsinformationer i begyndelsen af dette 
kapitel samt de generelle sikkerhedsinformationer først i den-
ne betjeningsvejledning.

OBS!
Sørg for at låsestifterne for trækstangskoblingerne er 
fastgjort på trækstangsholderne som beskrevet i kapitel 
5.5. Løst hængende låsestifter kan rives af eller beskadige 
køretøjets dele.

OBS!
Undgå at støde med klapvognshjulet ind i fortovskanter og 
andre forhindringer. Monteringsboltene kan knække.

   FARE
For at forhindre at køretøjet vælter bagover, må 
bagagerummene bagest i køretøjet ikke belastes med en 
for hø vægt. Kontrol: Tryk skydebøjlen ca. 150 mm ned. 
Køretøjet skal falde tilbage til udgangspositionen og må 
ikke vælte bagover.

   FARE
Når du bruger køretøjet som klapvogn, læg altid den 
sikkerhedsline, der sidder på skydebøjlen om dit håndled. 
På denne måde forhindres det at køretøjet kan trille væk.
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8. Tilbehørsliste 
Weber babyskål
Indlæg til Weber babyskål
Siddestøtte
Slumretæppe
Sun Cover
Vinterfodsæk
Kombifodsæk
Regnslag
Fodmåtte
Akselkobling
Belysning

9. Vedligeholdelse, pleje og 
    opbevaring

Trækstang

Kontroller trækstangen jævnligt for tegn på skader (f. eks. revner).

   FARE
Hvis spærrekuglen eller Push-Button-stiften ikke 
vedligeholdes jævnligt, kan de miste deres sikre funktion. 
Dette kan medføre at kørehjulet tabes og dermed være 
årsag for alvorlige ulykker. 

   FARE
Ved alle arter skader skal trækstangen udskiftes for at 
forhindre brud og dermed fare for ulykker. 
Er du i tvivl, spørg forhandleren.

Rengør jævnligt kørehjulenes aksler, spærrekuglerne og 
Push-Button-stiften. Kom lidt fedt eller olie på spærrekuglerne 
og Push-Button-stiften.

Kørehjul

Få kørehjulene (dæk, fælge, fælgespænding, aksellejring) 
mindst en gang om året efterse af en specialforretning.

Rengør kørehjulene jævnligt og behandl dem – især i 
vintermånederne – med plejevoks.

Stofbetræk

Kontroller stofbetrækket jævnligt for tegn på skader 
(f. eks. revner).

   FARE
Revner i stofbetrækket udgør en sikkerhedsrisiko. Gennem 
huller i stofbetrækket kan dit barn komme i berøring med 
kørehjulene og kørebanen. 
Hvis du fi nder et hul i stofbetrækket, kontakt straks din 
forhandler. Stofbetrækket kan repareres eller udskiftes.

Rengør stofbetrækket regelmæssigt med husholdningssæbe 
eller mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig 
fortynder eller rensebenzin.

Opbevaring

Opbevar Croozeren på et tørt sted med god ventilation. Inden 
opbevaring bør køretøjet være tørt for at undgå skimmel og 
dannelsen af skimmelpletter. 

Udsæt køretøjet så vidt muligt ikke for direkte sollys for at 
forebygge at stoffet falmer. 

Opbevar ikke cykeltraileren tilkoblet til cyklen i længere tid.

OBS!
Dæk indeholder, ud over rågummi talrige kemiske forbin-
delser til forbedring af de fysikalske egenskaber. Disse 
stoffer kan, i værste fald, medføre pletdannelser på side- 
og frontruden. Desuden kan dækkene afgive lugte ved 
højere temperaturer. Lugten optages af stofbetrækkets 
materialer. Dette kan bagefter udløse lugtgener for 
børnene.
Opbevar derfor altid hjulene adskilt fra resten af køretøjet.

Generelle vedligeholdsopgaver

Plej dit køretøj. 

Alle lakerede, forkromede eller forzinkede dele 
(inkl. skrueforbindelser) bør rengøres jævnligt og beskyttes 
med gængse plejemidler. 

Spørg forhandleren efter egnede plejemidler.
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10. Tekniske data

L x B x H, uden trækstang 
 (Croozer Kid for 1) 103 x 73,5 x 85 cm
 (Croozer Kid for 2) 106 x 88 x 85 cm

L x B x H, sammenfoldet 
 (Croozer Kid for 1) 111 x 73 x 29 cm
 (Croozer Kid for 2) 112 x 87,5 x 30 cm

Tomvægt, grundstel  
 (Croozer Kid for 1) 13,3 kg  
 (Croozer Kid for 2) 14,6 kg

Last 
 (Croozer Kid for 1) 35 kg
 (Croozer Kid for 2) 45 kg

Størrelse kørehjul, grundstel 20“

Størrelse joggerhjul 16“

Størrelse klapvognshjul 8“

11. Garanti

Garantiansvaret gælder iht. loven. Skader, der er opstået pga. 
ikke tilsigtet brug, vold, utilstrækkelig vedligeholdelse eller 
normalt slid, er udelukket fra garantiansvaret.
Garantiperioden følger de landespecifi kke regler.

Vores produkter indeholder dele eller komponenter. der også 
ved normal brug udsættes for naturlig slid, som dog afhænger 
stærkt af den individuelle anvendelsestype og -intensitet samt 
vedligeholdelses- og plejetilstanden.

Især ved intensiv brug (daglig brug i al slags vejr el.lign.) kan 
enkelte komponenter nå deres slidgrænse allerede inden den 
lovlige garantiperiode er udløbet. I disse tilfælde af 
brugsbetinget fortidigt slitage foreligger dog som regel ingen 
mangel på produktet.

Til din information har vi derfor i nedenstående tabel oplistet 
de vigtige sliddele og nævnt de typiske brugsbetingede slid-
faktorer, der i høj grad kan påvirke hvornår slidgrænsen nås.

Uafhængig af:

brugstype
brugsintensitet
pleje og vedligeholdelse

optræder der ved et køretøj på komponenterne, der er opført i 
nedenstående liste, en funktionsbetinget slitage. 

•
•
•

Hvornår slidgrænsen nås, afhænger dog stærkt af den 
individuelle brugstype og -intensitet samt af pleje og 
vedligehold, udført af brugeren, som:

køreydelse i km

belastning gennem: 
passagerer
bagage

kørestilen:
accelererings- og bremsekraft

hurtig kørsel i kurver

vejrpåvirkninger: 
UV-stråling
fugt
snavs
temperatur
luftens saltindhold
berøring med saltvand
kørsel på saltede veje

opbevaring

plejetilstand:
plejeintervaller
plejemidler
opbevaring
vedligeholdelse og inspektionn

Vær opmærksom på nedenstående tabel over slidfaktorer. 
Det fremgår detaljeret af tabellen, hvilke faktorer der især 
påvirker slitagen på de enkelte komponenter.

•

•

•

•

•

•

•
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Faktorer, der øger slitagen på køretøjerne:

www.croozer.eu


