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Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje w celu złożenia przyczepki Weehoo
i przed pierwszą jazdą. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Uwaga – Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przeczytaj poniższe
instrukcje i zastosuj
się do ostrzeżeń.

Niezastosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może
spowodować uszczerbek na zdrowiu dziecka jadącego na i-Go lub rowerzysty
ciągnącego i-Go.
 Nigdy nie pozostawiaj pasażera Weehoo bez opieki.
 Waga bagażu i pasażera nie powinna przekraczać 30 kg.
 Pasażer powinien mieć powyżej 2 lat i 92 cm wzrostu.
 Nie cofaj się z przyczepką, gdy dziecko jest w Weehoo.
 Pasażer powinien nosić kask i okulary ochronne.
 Pasy bezpieczeństwa w siedzisku oraz na pedałach powinny być zapięte.
 Bierz poprawkę na wydłużoną drogę hamowania.
 Nie przekraczaj prędkości 24 km/h (8 km/h na ostrych zakrętach).
 Przed przejażdżkami sprawdź, czy nie ma poluzowanych lub zużytych
części.
 Zamocuj Weehoo tylko do okrągłej rury podsiodełkowej wykonanej
z mocnych materiałów (stal lub mocny stop metali).
 Zaczep przyczepki powinien spoczywać na kołnierzu wokół rury
podsiodełkowej.
 Nie jeździj nocą.
 Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
 Nie przykręcaj zbyt mocno śrub z szybkim zaciskiem.
 Upewnij się, że części Twojego roweru, takie jak drążek zacisku przy
siodełku lub błotniki, nie ograniczają rotacji przyczepki wokół rury
podsiodełkowej.

Zgodność z rowerami
I-Go jest zaprojektowany tak, by pasował do większości rowerów dla dorosłych
z okrągłą rurą podsiodełkową.
Upewnij się, że iGo
jest odpowiedni dla
Twojego roweru.

Dla mniejszych rowerów, sprawdź odległość drązka do mocowania przyczepki od
koła roweru. Weehoo nie może być używany z rowerami z tylnymi skawami
bagażowymi. Weehoo nie może być używany z rowerami bez płaskiego kołnierza
wokół rury podsiodełkowej. Płaski kołnierz zapewnia gładką powierzchnię, po
której zaczep może się swobodnie obracać.

Wymagane narzędzia
Narzędzia potrzebne do złożenia Weehoo to 4 mm klucz imbusowy oraz 15 mm
klucz płaski lub klucz francuski.

Zaciskaj z siłą do 5,6 Nm
Zaciskaj śruby
z siłą do 5,6 Nm
.

Wszystkie śruby powinny być zaciśnięte z siłą do 50 cal-funt / 5,6 Nm.
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Zaciskaj śruby z szybkim zaciskiem z odpowiednią siłą
Śruby z szybkim zaciskiem nie powinny być zbyt mocno dokręcone. Prawidłowy
poziom napięcia należy określić za pomocą odczuwanej siły nacisku w dłoni
podczas dokręcania. Podczas dokręcania, powinieneś/powinnaś zacząć
odczuwać opór, gdy kąt nachylenia uchwytu do zaciskania śruby jest
minimalnie poniżej 90 stopni od pozycji pełnego zamknięcia. Zbyt mocne
zaciskanie może uszkodzić mechanizm mocowania i przyczepkę Weehoo.

Nie zaciskaj zbyt
mocno drążków do
szybkiego zacisku.

Gwarancja
Przyczepka Weehoo iGo objęta jest gwarancją na wadliwe materiały oraz wady
fabryczne przez okres 5 lat dla elementów metalowych oraz plastikowych oraz
2 lat dla tkanin. Producent wymienia bezpłatnie części, które zostały uznane za
wadliwe w całym okresie użytkowania przyczepki. Skontaktuj się z nami
w przypadku pytań związanych z gwarancją.

Rejestracja
Rejestracja Twojej przyczepki Weehoo pozwoli nam na szybkie poinformowanie
Cię o wszelkich istotnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dane
rejestracyjne nie będą upubliczniane, sprzedawane lub wykorzystywane w celu
przesyłania ofert. Skontaktujemy się z Toba wyłącznie w kwestiach związanych
z bezpieczeństwem. Rejestracja jest możliwa na
www.WeehooBicycleTrailer.com/register.

Elementy przyczepki
Wyjmij wszystkie części Weehoo i rozłóż je.
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Zarejestruj Weehoo
online.

Załóż pokrycie siedziska na tylną ramę siedziska (oparcie). Następnie
zamocuj podłokietniki wsuwając je w rękawy w bocznych ściankach
siedziska i mocując do tylnej ramy siedziska przy użyciu dwóch śrub.

Śruby łatwo
dopasować, gdy z
początku nie są
dokręcone do
końca. Gdy
wszystkie 6 śrub
jest
zamocowanych,
zaciśnij z siłą do
5,6 Nm.

Zamocuj podstawę siedziska do tylnej ramy siedziska (oparcia) przy użyciu
dwóch śrub.

Zamocuj podstawę siedziska do podłokietników przy użyciu dwóch śrub.

Otwórz warstwy rzepu na siedzisku, owiń górną część materiału z rzepem
wokół podstawy siedziska i przyczep do rzepu pod siedziskiem
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Przyczep dolną warstwę materiału z rzepem.

Zamocuj siedzisko na głównej ramie przyczepki za pomocą szybkich
zacisków. Siedzisko może być regulowane w przód i tył, by dopasować jego
położenie do wzrostu dziecka.

Zamocuj pedały. Uwaga: pedały są oznaczone jako “R” (prawy) oraz “L”
(lewy). Lewy pedał posiada odwrotnie zamocowane paski przytrzymujące
stopę, mocuje się go dokręcając pedał odwrotnie do ruchu wskazówek
zegara.

Lewy pedał ma
odwrotnie
przymocowane

Zamocuj drążek łączący przyczepkę z rowerem i wsuń śrubę z szybkim
zaciskiem przez dolny otwór. Pozostałe dwa otwory mogą być użyte do
regulacji przyczepki dla rowerów o różnej wielkości.
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Zamocuj błotnik, tak jak wskazano na obrazku poniżej.

Zaznacz punkt zaczepienia przyczepki na rurze podsiodełkowej, gdy siodełko
jest zamocowane do roweru. Zdejmij rurę podsiodełkową z roweru. Wybierz
plastikową tuleję, która zapewnia najściślejsze przyleganie klamry
z zaczepem i rury podsiodełkowej i która jednocześnie może być nałożona
przy pomocy rąk, bez użycia narzędzi. Upewnij się, że kołnierz tulei znajduje
się w dolnej części zaczepu.

Upewnij się, że
drążek zacisku od
roweru nie
ogranicza ruchów
zaczepu.

Użyj taśmy do
pakowania w celu
poprawienia
poziomu
dopasowania tulei.

Uwaga: Zapewnij prawidłowe dopasowanie tulei. Przyczepka jest
wyposażona w pięć najbardziej popularnych rozmiarów tulei: 25,4 mm, 26,8
mm, 27,2 mm, 30,9 mm, 31,6 mm. W celu lepszego dopasowania
i zapewnienia ścisłego przylegania, użyj taśmy do pakowania w celu
wyeliminowania luzów. Na wybranej wysokości tulei na rurze podsiodełkowej,
owiń rurę podsiodełkową raz lub dwa szeroką taśmą do pakowania.
Film instruktażowy z powyższymi czynnościami znajdziesz na weehoo.pl
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Zamocuj flagę bezpieczeństwa.

Przy wsadzaniu dziecka do przyczepki, będąc zwróconym w kierunku
dziecka, przysiądź okrakiem na drążku łączącym przyczepkę z rowerem,
zapnij pasy bezpieczeństwa oraz przy pedałach.

Będąc zwróconym
twarzą ku dziecku,
przysiądź okrakiem
na drążku łączącym
przyczepkę
z rowerem, zapnij
pasy
bezpieczeństwa
oraz przy pedałach.
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Wyłączny dystrybutor na terenie Polski
BM Consulting Beata Morawska
02-796 Warszawa
Wąwozowa 18/114
tel.: 502 425 745
e-mail: info@weehoo.pl
http://weehoo.pl
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