
  
Kroki A B C 

www.weehoo.pl 
e-mail: info@weehoo.pl 

tel. +48 502 425 745 
 

Czas montażu: 5 min 

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 
Niezastosowanie  się  do  poniższych  zaleceń  dotyczących  bezpieczeństwa  może    spowodować  uszczerbek  na  zdrowiu  

dziecka  jadącego  na  i-Go  lub  rowerzysty  ciągnącego  i-Go. 
x Nigdy  nie  pozostawiaj  pasażera  Weehoo bez opieki. 
x Waga  bagażu  i  pasażera  nie  powinna  przekraczać  30 kg. 
x Pasażer  powinien  mieć  powyżej  2 lat i 92 cm wzrostu. 
x Nie  cofaj  się  z  przyczepką,  gdy  dziecko  jest  w  Weehoo. 
x Pasażer  powinien  nosić  kask  i  okulary  ochronne. 
x Pasy  bezpieczeństwa  w  siedzisku  oraz  na  pedałach  powinny  być  zapięte. 
x Bierz  poprawkę  na  wydłużoną  drogę  hamowania. 
x Nie  przekraczaj  prędkości  24 km/h  (8  km/h  na  ostrych  zakrętach). 
x Przed  przejażdżkami  sprawdź,  czy  nie  ma  poluzowanych  lub  zużytych  części. 
x Zamocuj  Weehoo  tylko  do  okrągłej  rury  podsiodełkowej  wykonanej   

z    mocnych  materiałów  (stal  lub  mocny  stop  metali). 
x Zaczep  przyczepki  powinien  spoczywać  na  kołnierzu  wokół  rury  podsiodełkowej. 
x Nie  jeździj  nocą. 
x Przestrzegaj  przepisów  ruchu  drogowego. 
x Nie  przykręcaj  zbyt  mocno  śrub  z  szybkim zaciskiem. 
x 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. 
Dla  mniejszych  rowerów,  sprawdź  odległość  drążka do  mocowania  przyczepki  od  koła  roweru.  Weehoo  nie  może  

być używany  z  rowerami  z  tylnymi  sakwami  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 
Wszystkie  śruby  powinny  być  zaciśnięte  z  siłą  do  50  cal-funt / 5,6 Nm. 
 

Zaciskaj  śruby  z  szybkim  zaciskiem  z  odpowiednią  siłą 
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