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INSTRUKCJA OBSŁUGI - WEERIDE CO PILOT 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi oaz stosowanie się do zapisów i 

wskazówek w niej zawartych. 

 

PRZED MONTAŻEM: 

A. Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania produktu zapoznaj się z poniższą 

instrukcją. 

B. Montażem produktu powinna zająć się osoba dorosła. Jeśli masz wątpliwości, czy 

poradzisz sobie z montażem, przekaż produkt do zmontowania profesjonalnemu 

mechanikowi rowerowemu. 

C. Wszystkie części zostały zapakowane w celu uniknięcia ich zniszczenia podczas 

dostawy. Rozpakuj wszystkie części przed montażem. Zachowaj opakowania od części, 

dopóki montaż produktu nie został ukończony. Po zakończeniu montażu wszystkie odpady 

powinny trafić do odpowiednich, przeznaczonych na nie, pojemników. 

D. Sprawdź listę części i tabelę, aby upewnić się, czy wszystkie części zostały dostarczone. 

 

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA 

W tej instrukcji znajdziesz OSTRZEŻENIA, UWAGI oraz WSKAZÓWKI.  

OSTRZEŻENIA: Zwróć na nie szczególną uwagę, ponieważ niestosowanie się do 

ostrzeżeń może skutkować uszkodzeniami ciała lub zranieniem rowerzystów lub innych 

uczestników ruchu. 

UWAGI: Niestosowanie się do nich może skutkować uszkodzeniem mechanicznym. 

WSKAZÓWKI: Sygnalizują kwestię wartą uwagi. 

 

Zanim zaczniesz jeździć na tym rowerze, zapoznaj się z zasadami bezpiecznej jazdy na 

rowerze i sprawdź, czy wszystkie części zostały zmontowane tak, jak opisuje instrukcja. 

Dla większego bezpieczeństwa i ochrony zaleca się także noszenie kasku. 

Jeśli wiesz, jak pracuje rower, jesteś w stanie osiągnąć najlepsze działanie sprzętu. Po 

przeczytaniu niniejszej instrukcji porównaj obrazki z rowerem. Naucz się rozmieszczenia 

wszystkich części i ich działania. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 

Zanim wsiądziesz na rower sprawdź hamulce i inne części roweru. Upewnij się, że 

wszystkie części zostały odpowiednio zmontowane i poprawnie działają. 

Na pierwszą przejażdżkę wybierz się na dużą, otwartą przestrzeń. Jeśli wystąpią jakieś 

problemy, sprawdź instrukcję montażu i przestrzegaj procedur konserwacji opisanych w 

niniejszej instrukcji. 

 

 

WAŻNE KWESTIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

OSTRZEŻENIE Pamiętaj o założeniu odpowiedniego kasku do jazdy na rowerze! 

OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka samego bez opieki z produktem! 

OSTRZEŻENIE Doczepny rower został zaprojektowany tak, aby można go było 

przymocować go do roweru dla dorosłych o kołach: 26-, 27-calowych lub 700c! 

OSTRZEŻENIE Doczepny rower nie jest wyposażony w hamulec. Upewnij się, że 

hamulce w rowerze dla dorosłych, do którego przymocowany jest ww. produkt, są 

sprawne! 

OSTRZEŻENIE Produkt zalecany dla dzieci w wieku 4-9 lat. Maksymalna waga 

rowerzysty to 35 kg! 

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że dziecko jadące na doczepnym rowerze, potrafi 

prawidłowo go prowadzić. 

OSTRZEŻENIE Zamontuj flagę bezpieczeństwa podczas jazdy na niniejszym produkcie. 

OSTRZEŻENIE Rower z zamocowanym do niego doczepnym rowerem wymaga 

szerokiego promienia podczas skręcania! Bądź ostrożny podczas skręcania. 

OSTRZEŻENIE Nie najeżdżaj na krawężniki! Unikaj wybojów i dziur w jezdni! Nie 

skręcaj gwałtownie! 

OSTRZEŻENIE Opony powinny być napompowane do wartości ciśnienia wskazanego na 

ściance bocznej opony. Sprawdź ciśnienie w oponach za każdym razem przed jazdą. 

OSTRZEŻENIE Użyj pompki nożnej lub ręcznej do pompowania opon. Węże ze 

sprężonym powietrzem mogą spowodować przepompowanie opony. 

OSTRZEŻENIE NIE jedź w nocy! 

OSTRZEŻENIE Załóż odpowiednie obuwie (sportowe), nie noś obuwia z odkrytymi 

palcami. Nie jedź na rowerze z bosymi stopami. 

OSTRZEŻENIE Nie jedź na rowerze w deszczową pogodę lub, gdy powierzchnia drogi 

jest śliska. 

OSTRZEŻENIE Nie jedź w dniach, gdy widoczność jest ograniczona. 

OSTRZEŻENIE Sprawdzaj regularnie wszystkie mocowania, aby upewnić się, że 

wszystkie części są dobrze zamocowane/przykręcone. 

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć zranienia i uszkodzenia ciała produkt należy składać i 

rozkładać z dużą ostrożnością. 

 

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU: 

Klucz nastawny oraz 6mm imbus 

 

ZMONTOWANY DOCZEPNY ROWER: 

1. RAMA /SKŁADANE RAMIĘ DOCZEPNE 

2. ZACISK /OBUDOWA 

3. KIEROWNICA /RĄCZKI/UCHWYTY 

4. WSPORNIK SIODEŁKA 

5. SIODEŁKO 

6. FLAGA BEZPIECZEŃSTWA 

7. PRAWY PEDAŁ  

8. LEWY PEDAŁ 

9. TYLNIE ŚWIATEŁKO W/PODPÓRKA 

10. OSŁONA ŁAŃCUCHA 

11. 20-calowa opona 

12. 20-calowa dętka 
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

WSKAZÓWKI DLA DOROSŁEGO PROWADZĄCEGO ROWER: Poniższe 

ostrzeżenia są skierowane właśnie do Ciebie. Ze względu na fakt, że to Ty będziesz 

kierował rowerem z zamontowanym do niego doczepnym rowerem i siedzącym na nim 

dzieckiem, bezpieczna jazda jest niezmiernie ważna. Zapoznaj się z poniższymi 

ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i bądź ostrożny prowadząc rower. 

Przed jazdą przeczytaj poniższe punkty i upewnij się, że są one dla Ciebie zrozumiałe. 

Niedopatrzenia mogą spowodować uszkodzenie roweru, a nawet uszkodzenie ciała i 

zranienie dzieci czy Ciebie. Twój rower powinien spełniać dopuszczalne standardy. Nie 

jest zaprojektowany do jazdy poza drogami, skoków, popisów kaskaderskich i innych 

typów niewłaściwego użytkowania roweru.  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE HAMOWANIA 

1. Nie wsiadaj na rower przed sprawdzeniem, czy hamulce są odpowiednio wyregulowane. 

Patrz sekcja: „Montaż dźwigni hamulca ręcznego" oraz "Regulacja zacisku hamulca”. 

2. Gdy prowadzisz rower po raz pierwszy, sprawdź działanie hamulca na małej prędkości 

na dużej powierzchni wolnej do przeszkód. Ponadto nigdy nie wykonuj nagłego 

hamowania używając jedynie przedniego hamulca, ponieważ może to spowodować, że 

rowerzysta spadnie z roweru przelatując przez kierownicę. 

3. Sprawdź i wyreguluj hamulce w razie potrzeby przy pierwszej oznace błędnego 

działania. Dzięki temu rowerzysta będzie mógł się szybko i łatwo zatrzymać. W przypadku 

hamulców szczękowych, jeśli dźwignia hamulca dotyka rękojeści, gdy jest ściśnięty, 

wyreguluj hamulec. 

4. Szybka jazda z górki jest niebezpieczna, ponieważ nie można zahamować tak szybko, 

jak na płaskiej powierzchni. Zakręt na dole wzniesienia może spowodować że zderzenie się 

z nadjeżdżającymi pojazdami lub wypadnięcie z drogi, jeśli rowerzysta porusza się z 

nadmierną prędkością. 

5. Używaj przedniego hamulca powoli i uważnie, szczególnie podczas skręcania lub na 

mokrej drodze, drodze pokrytej żwirem, piaskiem czy liśćmi. W tych warunkach hamuj 

wcześniej i z mniejszą siłą, żeby zredukować ryzyko poślizgu. Mokre klocki hamulcowe 

wymagają dłuższej drogi hamowania. W czasie lub po opadach deszczu/śniegu etc. 

rozpocznij wcześniejsze hamowanie niż w normalnych warunkach. 

6. Jazda w nocy: 

a. W nocy nie jesteś w stanie zobaczyć elementów sterowniczych swojego roweru, dlatego 

też musisz wiedzieć po dotyku, gdzie się znajdują. 

b. Zwolnij. W nocy dużo trudniej jest wypatrzyć wszelkiego rodzaju przeszkody, zawady i 

dziury na drodze. 

c. Jeśli to możliwe, jedź po ulicach, które znasz. Teren, którego nie widziałeś za dnia, jest 

niebezpieczny w nocy. 

d. Jedź po dobrze oświetlonych ulicach, gdy to możliwe. Unikaj nieoświetlonych ścieżek 

rowerowych. 

e. Przestrzegaj wszelkich prawnych wymogów obowiązujących w Twoim kraju. Musisz 

przynajmniej posiadać białe światełko do roweru na przedzie (a nie jedynie białe światełko 

odblaskowe) oraz czerwone na tyle. Wszystkie państwa wymagają, aby zamocowana 

lampka do roweru emitowała białe światło. 

f. Dzieciom nie powinno się zezwalać na jazdę rowerem w nocy lub w czasie słabej 

widoczności jak podczas świtu, zmierzchu czy złej pogody. Dorośli powinni unikać jazdy 

nocą, jeśli to możliwe. 

g. Podczas jazdy na rowerze zaleca się noszenie kasku dniem i nocą oraz zamontowanie 

lusterka odbijające widok za nami. 

7. Jeśli wspornik kierownicy nie jest wsunięty w główkę ramy przynajmniej do 

minimalnego poziomu zaznaczonego na wsporniku, może dojść do zbytniego dokręcenia 

śruby wspornika kierownicy i uszkodzenia trzonu widelca. Jest to niebezpieczne i może 

spowodować zranienie lub uszkodzenie ciała jadącego. 

8. Dla bezpieczeństwa zamocuj odpowiednio trzpień pedału względem ramienia korby 

kluczem pasującym do ramienia trzpienia pedału. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala 

uniknąć usunięcia gwintów. Zawsze wymieniaj uszkodzone pedały. 

9. Regulując wysokość siedzenia zwróć uwagę na to, aby kreska oznaczająca minimalny 

poziom wsunięcia siodełka, była wsunięta w ramę. 

 

 

ZASADY NA DRODZE 

 

WSKAZÓWKI DLA DOROSŁEGO PROWADZĄCEGO ROWER: Poniższe 

ostrzeżenia są skierowane właśnie do Ciebie. Ze względu na fakt, że to Ty będziesz 

kierował rowerem z zamontowanym do niego doczepnym rowerem i siedzącym na nim 

dzieckiem, bezpieczna jazda jest niezmiernie ważna. Zapoznaj się z poniższymi 

ostrzeżeniami dotyczącymi zasad obowiązujących na drodze i bądź ostrożny prowadząc 

rower. 

1. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE, ZAPOZNAJ SIĘ 

Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEJ TREŚĆ JEST DLA CIEBIE 

ROZUMIAŁA. 

2. WSKAZÓWKI: niektóre państwa i lokalne regulacje prawne mogą wymagać 

wyposażenia roweru w specjalne urządzenia do ostrzegania takie, jak dzwonek czy 

klakson, oraz światełko, jeśli jeździsz po zmroku. 

3. Zawsze noś obuwie podczas jazdy na rowerze i unikaj zbyt luźnej odzieży. 

4. UWAGA: OSTRZEŻENIE O POGODZIE Z OPADAMI: Regularnie sprawdzaj 

hamulce. Zdolność hamowania roweru jest bardzo ważna. Drogi są śliskie podczas 

opadów, dlatego też unikaj ostrych zakrętów i przeznacz dłuższy dystans na drogę 

hamowania. Hamulce szczękowe podczas opadów są mniej skuteczne. Liście, żwir i inne 

rzeczy na drodze mogą także wpływać na drogę hamowania. 

5. Nóżka została tak zaprojektowana, żeby utrzymać tylko rower, nie rowerzystę. 

6. Wymień wygięte lub złamane szprychy czy obręcz koła. 

7. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Większość przepisów ruchu drogowego 

skierowana jest zarówno do rowerzystów, jak i do kierowców. 



Strona 3 z 6 

 

8. Trzymaj się prawej strony drogi. Włącz się w ruch uliczny i utrzymaj się w ruchu 

podążając prosto blisko krawężnika. Uważaj na samochody włączające się w ruch i 

wyłączające się z niego. 

9. Zawsze jedź na rowerze sam, nie przewoź innych osób. Taka jazda jest niebezpieczna i 

powoduje to, że rower jest trudniej kontrolować. 

10. Podczas jazdy parami lub w większych grupach, uformuj jedną linię po prawej stronie 

drogi. Ustal odpowiedni odstęp między rowerami. Nie siedź nikomu na ogonie/zderzaku. 

11. Zawsze bądź uważny i miej oczy dookoła głowy. Zwierzęta lub ludzie mogą 

wyskoczyć przed ciebie, dlatego też bądź uważny. Ludzie mają prawo swobodnego 

przemieszczania się. Uważaj na ludzi otwierających drzwi samochodu, gdy mijasz 

zaparkowane auta. Twój rower nie został zaprojektowany do scen kaskaderskich ani innych 

eksperymentów. Ciesz się bezpieczną jazdą. 

12. Uważaj na skrzyżowaniach. Zwolnij i rozejrzyj się w obie strony zanim przez nie 

przejedziesz. 

13. Dawaj sygnały ręką. Zawsze sygnalizuj pieszym i kierowcom, co zamierzasz zrobić. 

Zasygnalizuj chęć skręcenia na 300 m przed zakrętem, chyba że koniecznie potrzebujesz 

ręki do kierowania rowerem. 

14. UWAGA: JAZDA W NOCY: NIE zalecamy jazdy na rowerze nocą. Jeśli jednak zmusi 

Cię do tego wyjątkowa sytuacja, miej odpowiednie światełka i światła odblaskowe. NIE 

jedź w nocy bez światełka na przedzie i tyle roweru, białego odblaskowego światła na 

przedzie roweru, czerwonego odblaskowego światła na tyle roweru i białych świateł 

odblaskowych na kołach. 

15. Nie przewoź paczek czy innych obiektów utrudniających widoczność. 

16. Nigdy nie sczepiaj się z innymi pojazdami. Nigdy podczas jazdy nie trzymaj się innych 

jadących pojazdów. Nigdy nie wykonuj popisów kaskaderskich. 

17. JAZDA NA I POZA DROGAMI: Unikaj następujących niebezpieczeństw: kratek 

studzienek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, wybojów, kolein, piaszczystych 

ścieżek, żwiru i liści, szczególnie, gdy są mokre. 

 

 

OSTRZEŻENIE O WARUNKACH NA DRODZE I POZA DROGĄ: Powierzchnia, po 

której jeździsz, jest bardzo ważna. Jeśli powierzchnia jest mokra lub jest na niej piasek, 

małe kamienie czy inne luźno leżące obiekty, ostrożnie zredukuj prędkość roweru i jedź z 

większą ostrożnością. Takie utrudnienia wydłużają także czas i drogę hamowania. 

Rozpocznij hamowanie wcześniej niż normalnie i z mniejszą siłą, aby uniknąć poślizgów. 

 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE 

a) Śledź krajowe i lokalne przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały. Sprawdź w 

odpowiednim komisariacie policji pozwolenie na jazdę rowerem i przegląd, oraz gdzie 

możesz legalnie podróżować rowerem. 

b) Trzymaj się PRAWEJ STRONY JEZDNI i jedź zawsze zgodnie z kierunkiem ruchu, 

nigdy pod prąd. Nie jedź dwóch obok siebie, tylko jeden za drugim. Uważaj na otwierające 

się drzwi od samochodu i na same samochody. 

c) NIE jedź w nocy. Widoczność jest ograniczona w porze świtu i zmierzchu. 

d) Piesi także mają prawo swobodnego poruszania się, więc ustąp im pierwszeństwa. Nie 

jedź zbyt blisko pieszych i nie parkuj roweru tak, aby blokował drogę przechodniom. 

e) Unikaj przeszkód na drodze, które mogą zmniejszyć Twoje umiejętności prowadzenia 

roweru. Wyboje, koleiny, nierówne chodniki, przejazdy kolejowe, włazy do studzienek 

kanalizacyjnych i ściekowych, piaszczyste ścieżki, żwir, krawężniki, progi zwalniające, 

liście, kałuże i inne mogą mieć wpływ na Twoją jazdę i doprowadzić do utraty panowania 

nad rowerem. 

f) Nigdy nie przewoź pasażerów na rowerze. Nigdy nie jedź z bagażami w rękach lub 

niczym innym przytwierdzonym do Twojego roweru, co może ograniczyć widoczność i 

kontrolę na rowerem. 

g) Nie baw się na ulicach. Bądź ostrożny na skrzyżowaniach. 

h) Nie noś niczego, co może ograniczać słyszalność. 

i) Prowadź rower z obiema rękami na rączkach kierownicy. 

j) Nie noś zbyt luźnej odzieży, która może zwisać i wkręcać się w koła roweru. Załóż pasek 

lub klips do spodni, żeby uniknąć wkręcenia się spodni w koło łańcucha. 

k) Zawsze noś odpowiednią i ochronną odzież oraz sprzęt. Kask, bluza na długi rękaw, 

długie spodnie, obuwie, zaleca się także nałokietniki i nakolanniki. Rękawice oraz okulary, 

czy inna ochrona na oczy, są także rekomendowane. 

I) Zakryj wspornik kierownicy, rączki kierownicy i ramę nakładkami ochronnymi.  

m) Nie jedź zanim nie zamontujesz osłony na łańcuch. 

 

CO TO JEST MOMENT OBROTOWY? 

WAŻNE: Moment obrotowy to pomiar tego, jak ciasno należy dokręcić mocowanie. Za 

pomocą 12 calowego klucza przy zastosowaniu 1 funta siły na końcu rączki, montujący 

przykłada ok. 1,35 Nm momentu obrotowego na mocowanie. Moment obrotowy można 

zmierzyć za pomocą klucza dynamometrycznego. Takie klucze można zakupić w 

większości sklepów z narzędziami. 

Zakresy momentu obrotowego podane w tabeli dotyczą różnych części wyprodukowanych 

przez różnych producentów. Aby określić wartość momentu obrotowego dla danej części, 

skorzystaj z poniższych wskazówek. 

a) Zastosuj moment obrotowy równy najniższej wartości podanej w przedziale, 

b) Jeśli część nadal się rusza, zwiększ moment obrotowy o połowę wartości różnicy 

między wartością zastosowanego momentu i najwyższą wartością momentu 

podaną w przedziale (wzrost o 1,35 do 2,7 Nm między każdym testem jest 

najlepszym rozwiązaniem). 

c) Jeśli część ulega deformacji, zaprzestań dokręcania. 

 

NIE dokręcaj mocowań zbyt luźno. Część może się zsunąć lub źle funkcjonować. 

NIE dokręcaj mocowań zbyt ciasno. Możesz uszkodzić gwint, co może doprowadzić do 

wypadku. 

 

 

 

ZAWSZE NOŚ KASK– MOŻE OCALIĆ CI ŻYCIE! 
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INSTRUKCJA MONTAŻU 

[Patrz rysunek] 

KROK 1: MONTAŻ ZAWIASÓW 

Szybkozamykacz/szybko rozłączna klamra [QUICK RELEASE CLAMP] 

Sworzeń osiowy [ALIGNMENT PIN] 

Szybko rozłączne gniazdo [QUICK RELEASE SLOT] 

otwarte [OPEN], zamknięte [CLOSED] 

 

KROK 1: MONTAŻ ZAWIASÓW 

1. Złap ramę roweru (A) i obróć ramię doczepne (B) w górę w taki sposób, aby dwie 

płaskie płytki się spotkały, a sworzeń osiowy wszedł w przeznaczone na niego 

otwory. 

2. Obróć szybko rozłączny lewar nad i w dół do gniazda. Wyreguluj napięcie 

obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokręcenia lub w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluźnić. Ustaw szybko rozłączny 

lewar w pozycji zamkniętej. 

 

KROK 2: MONTAŻ KIEROWNICY [Patrz rysunek] 

UWAGA: WSPORNIK KIEROWNICY ZOSTAŁ JUŻ ZAMOCOWANY DO 

KIEROWNICY W FABRYCE. 

1. Wsuń wspornik kierownicy (E) w rurę ramy z częścią zacisku skierowaną ku 

górze. Wspornik musi być wsunięty na tyle głęboko, żeby zakryć linię 

wyznaczającą minimalny poziom wsunięcia zaznaczoną na wsporniku (jeśli 

będzie to konieczne, poluzuj śrubę rozporową wspornika kierownicy, aby 

wspornik pasował do rury widelca.  

2. Nalej kroplę oleju na główkę śruby rozporowej (wspornika kierownicy) (F). 

Dokręć śrubę na tyle, aby utrzymać wspornik w miejscu. 

3. Podnieść lub opuść wspornik kierownicy do pożądanej wysokości i następnie 

ustaw kierownicę prostopadle (pod kątem 90
o
) względem przodu roweru. 

Następnie zaciśnij śrubę rozporową do wymaganego momentu obrotowego. 

Upewnij się, że rama kierownicy została wsunięta przynajmniej o 65mm 

zakrywając linię wyznaczającą minimalny poziom wsunięcia, oznaczony na 

wsporniku. 

 

OSTRZEŻENIE: Ostrzega się montującego o niebezpieczeństwie uszkodzenia 

wspornika kierownicy i możliwych zranieniach lub uszkodzeniach ciała wynikających 

ze zbyt ciasnego dokręcenia śruby rozporowej oraz klina rozporowego wspornika 

kierownicy. 

 

4. Lekko poluźnij śruby zaciskowe (G), aby kierownica (H) mogła łatwo się obracać. 

Obracaj kierownicę w pozycji pionowej. Gdy osiągnąłeś wygodną pozycję kierownicy, 

dokręć cztery śruby zaciskowe. Dociskaj każdą śrubę kilka razy po kolei, żeby osiągnąć 

równy zacisk. 

KROK 3: ZAMONTUJ SIODEŁKO I WSPORNIK SIODEŁKA [Patrz rysunek] 

 

MONTAŻ SIODEŁKA 

SIODEŁKO MOGŁO ZOSTAĆ ZAMONTOWANE DO WSPORNIKA W FABRYCE, 

ABY ZAOSZCZĘDZIĆ CI PRACY: 

1. Poluźnij nakrętki śrub na klamrze siodełka (I). 

2. Wsuń górną część wspornika siodełka (J) w klamrę siodełka (K). Upewnij się, że 

wspornik siodełka jest całkowicie wsunięty w klamrę i połączony ciasno na styk z 

ogranicznikiem końcowym. 

3. Ponownie dokręć nakrętki śrub po obu stronach. Dokręć je ręcznie, a następnie za 

pomocą klucza nastawnego. 

MONTAŻ WSPORNIKA SIODEŁKA 

4. Wsuń wspornik siodełka w ramę roweru. Upewnij się, że wspornik jest wsunięty 

minimum na 65 mm. 

UWAGA: MINIMALNY POZIOM WSUNIĘCIA OZNACZONY NA WSPORNIKU 

POWINIEN BYĆ NIEWIDOCZNY POD WSUNIĘCIU WSPORNIKA W RAMĘ. 

5. Dokręć śrubę zaciskową/dociskową wspornika siodełka (L) na pożądanej wysokości. 

6. Dostosuj kąt siodełka tak, aby góra siodełka była równoległa do podłoża lub ustawiona 

w pozycji wygodnej dla rowerzysty. 

7. Ponownie dokręć nakrętki śrub dociskowych siodełka kluczem nastawnym. WAŻNE: 

Oceń odległość miedzy siodełkiem a pedałami. Podbicie stopy powinno opierać się o 

pedał, gdy znajduje się on na najniższej wysokości. Jeśli tak nie jest, odpowiednio 

wyreguluj wysokość siodełka. Sprawdź dokręcenie siodełka próbując je wykręcić. Jeśli 

siodełko jest luźne, upewnij się, że ponownie odpowiednio dokręciłeś nakrętki śrub i śruby 

dociskowe/zaciskowe. 

 

KROK 4: MONTAŻ PEDAŁÓW [Patrz rysunek] 

prawy [RIGHT], lewy [LEFT] 

 

OSTRZEŻENIE: Dla zachowania bezpieczeństwa trzpień obrotowy pedału musi być 

odpowiednio dokręcony do ramienia korby. Zawsze wymieniaj uszkodzone pedały. 

Zawsze noś obuwie lub tenisówki podczas jazdy na rowerze. 

 

WSKAZÓWKA: Rozpocznij ręczny montaż każdego pedału, aby uniknąć pozbawienia 

gwintów.  

1. Poszukaj liter „R” – oznaczającej prawy pedał – lub „L” – oznaczającej lewy pedał – 

naklejonych na trzpieniu pedału. 

2. Przymocuj pedał oznaczony „R” to ramienia korby po prawej stronie łańcucha roweru. 

Obróć trzpień pedału ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. Odpowiednio 

dokręć trzpień pedału. 

3. Przymocuj pedał oznaczony „L” to ramienia korby po lewej stronie łańcucha roweru. 

Obróć trzpień pedału W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK 

ZEGARA. Odpowiednio dokręć trzpień pedału. 

UWAGA: Oba pedały powinny być dokręcone w kierunku przodu roweru. 
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MONTAŻ KLAMRY: 

KROK 5: ZAMOCUJ MOCOWANIE DOCZEPNE DO ROWERU DLA 

DOROSŁYCH 

MONTAŻ KLAMRY: 

1. Poluźnij 4 śruby dociskowe (M) i odczep przednią płytkę (N) od klamry doczepnej. 

2. Umieść mocowanie do roweru doczepnego z tyłu roweru dla osoby dorosłej z klamrą 

doczepną wzdłuż wspornika siodełka roweru osoby dorosłej (O). Wspornik siodełka musi 

spoczywać w dolinie mocowania doczepnego. 

3. Umieść płytkę mocowania doczepnego na przedniej stronie wspornika kierownicy i 

dokręć ręcznie cztery śruby. Następnie dokręć każda śrubę o dwa pełne obroty za pomocą 

imbusa. 

4. Dokręć wszystkie śruby na krzyż (1, 2, 3, 4 i powtórz od nowa) do momentu, gdy 

wszystkie będą jednakowo dokręcone i przerwa między płytką klamry a mocowaniem 

będzie równa po obu stronach. 

 

KROK 6: DOŁĄCZANIE DOCZEPU DO ROWERU. 

1. Wsuń ramię doczepne w mocowanie na rowerze dla osoby dorosłej i wyrównaj otwory 

po każdej ze stron. 

2. Zdejmij nakrętki z szybko rozłącznych sworzni, wsuń sworznie w mocowanie i umieść 

je w otworach. 

3. Następnie, dokręć nakrętkę do sworznia dopóki nie będzie przylegać do mocowania. 

Sprawdź, czy szybko rozłączne ramię znajduje się w pozycji otwartej. 

4. Wyreguluj nakrętki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dopóki 

szybkozamykacz nie znajdzie się w pozycji zamkniętej (patrz na przykład). 

 

ODCZEPIANIE DOCZEPNEGO ROWERU 

Kiedy nie potrzebujesz doczepnego roweru przymocowanego do Twojego roweru, bardzo 

łatwo jest go odczepić bez konieczności odmontowania klamry doczepnej. 

1. Poluźnij szybko rozłączny lewar (P) i odczep nakrętkę z drugiej strony.  

2. Wysuń zupełnie szybko rozłączny sworzeń. 

3. Wysuń ramię doczepne (Q) z mocowania do wspornika siodełka (R). Zastąp szybko 

rozłączny sworzeń i dokręć. 

 

KROK 7: MONTAŻ FLAGI BEZPIECZEŃSTWA 

MIEJ ZAWSZE ZAMONTOWANĄ FLAGĘ BEZPIECZEŃSTWA, KIEDY JEDZIESZ Z 

DOCZEPIONYM Z TYŁU ROWEREM. 

1. Weź flagę bezpieczeństwa, tyczki i plastykową złączkę. Połącz dwie tyczki wsuwając 

jedną i drugą w złączkę. 

2. Wsuń zmontowaną flagę bezpieczeństwa w hamulec obok nakrętki tylnej piasty koła 

roweru doczepnego. 

3. Po montażu rower powinien wyglądać tak, jak na obrazku. 

 

 

 

KIEROWANIE DOCZEPNYM ROWEREM  

Przed jazdą sprawdź napompowanie opon i sprawdź uważnie wszystkie łączenia. 

 

OSTRZEŻENIE Podczas jazdy z rowerem doczepnym zawsze miej zamontowaną flagę 

bezpieczeństwa. 

Dorosły powinien siedzieć na rowerze podczas, gdy dziecko wsiada na rower doczepny. 

 

UWAGA! NÓŻKA ROWERU DLA OSOBY DOROSŁEJ NIE ZOSTAŁA 

ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY UTRZYMAĆ DODATKOWY CIĘŻAR 

DZIECKA SIEDZĄCEGO NA DOCZEPNYM ROWERZE. DOROSŁY 

CIĄGNĄCY ZA SOBĄ DOCZEPNY ROWER Z DZIECKIEM POWINIEN 

ZAWSZE SIEDZIEĆ NA ROWERZE, GDY DZIECKO SIEDZI LUB WSIADA NA 

DOCZEPNY ROWER. 

 

UWAGA! Zawsze noś kask bezpieczeństwa podczas jazdy! NIE jedź na rowerze w 

nocy. 

 

KONSERWACJA 

1. Pompuj opony pompką ręczną lub nożną do odpowiedniego poziomu wskazanego na 

bocznej ścianie opony. 

2. Smaruj łańcuch olejem do łańcuchów rowerowych regularnie raz w miesiącu lub wedle 

potrzeb. 

3. Sprawdź wszystkie mocowania przed każdą jazdą, aby upewnić się, że są one solidne i 

bezpieczne. 
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Jakość produktu potwierdzona raportem Intertek Testing Services 

 

 

GWARANCJA 

 

 

Kent International właściciel marki WeeRide udziela gwarancji tylko na oryginalny 

produkt wraz z dokumentem zakupu. Gwarancja dotyczy wad materiałowych i 

wykonawczych produktu oraz jego części. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia 

podczas eksploatacji produktu, niewłaściwego użytkowania, zdarzeń losowych. 

 

Gwarancja na części. 

Przez 6 miesięcy od daty zakupu produktu zostaną wymienione wszystkie wadliwe 

elementy wykryte podczas montażu i/lub ujawnione podczas właściwego użytkowania. 

 

Pełna gwarancja na ramę. 

Przez cały okres użytkowania tego roweru Kent International wymieni ramę na nową, jeśli 

podczas właściwego użytkowania zostanie wykryta i/lub ujawniona wada materiałowa. 

Wówczas prosimy o odesłanie produktu do Kent International lub wyłącznego 

dystrybutora, a produkt zostanie wymieniony na wolny od wad. Przed odesłaniem produktu 

prosimy o kontakt celem uzyskania zgody na zwrot towaru. 

 

Powyższe odnosi się również do widelca roweru oraz wszelkich łączeń i spawów. 

 

 

Gwarancja nie obejmuje żadnych przeróbek, zmian, zastępstw części lub komponentów, 

używania do celów komercyjnych, wypożyczania, normalnego zużycia podczas 

eksploatacji produktu, niewłaściwego użytkowania, zdarzeń losowych. 

 

Wszystkie produktu WeeRide są projektowane do użytku rekreacyjnego. Gwarancja nie 

obejmuje używania produktów do innych celów jak np.: wyścigi, skoki, pokazy 

akrobatyczne, sporty ekstremalne i innych podobnych aktywności. Kent International nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Użytkownik przyjmuje 

na siebie ryzyko związane z wszelkimi uszkodzeniami ciała oraz uszkodzeniami produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprojektowano w USA 

 

 

 

 

Wszystkie zgłoszenia reklamacji wymagają oględzin Kent International lub jego 

przedstawiciela i na tej podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące reklamacji. 

Wszelkie uwagi dotyczące gwarancji powinny być kierowane do: 

 

WeeRide 

Kent International, Inc 

Parts Department 

60E. Halsey Road 

Parsippany, NJ 07054 

USA 

 

Wyłączna dystrybucja w Polsce: 

RELIM - WeeRide 

ul. Widokowa 69 

32-031 Gaj, Mogilany 

e-mail: info@myweeride.pl 

www.myWeeRide.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie internetowej: www.myWeeRide.pl 

http://www.myweeride.pl/

