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Odwiedź www.RideWeehoo.com lub www.weehoo.pl  po dodatkowe instrukcje. 

Ostrzeżenie
o Nie więcej niż dwójka dzieci w przyczepce 
o Waga pasażerów i bagażu nie może przekraczać 45 kg 
o Rekomendowany wiek minimalny to 2 lata 
o Pasażer powinien być wyposażony w kask 
o Pasażer powinien mieć zapięte pasy 
o Bierz poprawkę na wydłużoną drogę hamowania 
o Nie przekraczaj prędkości 24 km/h (8 km/h na 

zakrętach) 
o Skręcanie przy wysokiej prędkości może skutkować 

przewróceniem przyczepki 
o Sprawdzaj regularnie, czy nie ma poluzowanych lub 

zużytych części 
o Nie jeździj nocą lub w ruchu ulicznym 
o Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego 
o Nie przeznaczony do ruchu w trudnym terenie 
o W ciepłe dni upewnij się, że powłoka 

przeciwdeszczowa jest odsłonięta, by zapewnić 
przepływ powietrza i zapobiec przegrzaniu pasażerów 

o Sprawdzaj regularnie ciśnienie w oponach 
o Nie używaj słuchawek podczas jazdy z przyczepką 
o Nie przyczepiaj do pojazdów z silnikiem 
o Zainstaluj flagę bezpieczeństwa 
o Nie ciągnij przyczepki przez wysokie przeszkody 
o Nigdy nie pozostawiaj dzieci w przyczepce bez opieki 
o Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza podczas 

słonecznej pogody i wysokich temperatur. 
o Niebezpieczeństwo wywrotki może być 

spowodowane: 
o przez wychylających się lub podskakujących 

pasażerów; 
o ostrymi zakrętami; 
o niewłaściwym poziomem ciśnienia w 

oponach; 
o nierównomiernym załadowaniem 

przyczepki; 
o nagłymi zmianami kierunku

 
Niezastosowanie się do instrukcji może  spowodować uszczerbek na zdrowiu.  

 

Rozłóż przyczepkę i zablokuj ramę.  Pchnij biały zawias w kierunku środka przyczepki, by zablokować 
ramę.  

   
 
 

By złożyć przyczepkę, pociągnij jednocześnie czerwone uchwyty i przyciągnij białe zawiasy do siebie.  

  
  

http://www.rideweehoo.com/
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Dopasuj pasy bezpieczeństwa do pasażera lub pasażerów. 

                               
 
 
 

Zamocuj koła naciskając na gumowy przycisk w środkowej części koła, wkładając oś w ramę, a następnie 
zwalniając gumowy przycisk. 

 
 
 
 

By użyć hamulców do parkowania, zastosuj czerwoną dźwignię z tyłu przyczepki. Przesuń dźwignię  
w lewo, by zablokować koła. Przesuń dźwignię w prawo, by zwolnić blokadę. 

           
  

Pociągnij koło 
kilkukrotnie, by upewnić 
się, że jest prawidłowo 
zamocowane. 
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Gdy hamulec jest zaciągnięty, upewnij się, że ramie hamulca jest całkowicie schowane pomiędzy 
zęby koła. 

   
 

 

Montaż kół do spacerówki. Włóż koła spacerówki do metalowych obejm. (Koła do spacerówki nie są 
przystosowane do biegania) 

  
 

Naciśnij guzik blokujący i wsuń ramę koła do pierwszego otworu. 
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Weź bolec szybkozaciskowy i włóż go do drugiego otworu uchwytu na koła spacerówki. Zablokuj 
zacisk na bolcu. 

   
 
 

Zamocuj powłokę ochronną używając rzepów w górnej części oraz elastycznych zaczepów w dolnej.
  

   
 

Instalowanie rury holującej. Upewnij się, że bolec zaciskowy jest umieszczony w otworze. Umocuj i 
zatrzaśnij bolec w drugim otworze. 

 
  

  Ostrzeżenie! 
Bolec powinien być 
przełożony przez rurę 
holującą i ramę 
przyczepki. 
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Dostosuj uchwyt do pożądanej wysokości wciskając dwa czerwone przyciski po bokach. 

 
 

Przymocuj zaczep do roweru. Następnie zamocuj przyczepkę używając zatrzaskowego bezpiecznika 
oraz nylonowego paska. 

 
 

  
 
 

Zamocuj flagę bezpieczeństwa. 

 
  

 Ostrzeżenie! Upewnij się, że zabezpieczenie w postaci paska 
jest przełożone przez ramę roweru. Owiń pasek wokół ramy tyle 
razy, aby nie zwisał luźno i nie miał możliwości zaplątania się  w 
koło lub hamulec roweru. Zamocuj kołek i zabezpiecz go 
zatrzaskiem. 
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Jeśli posiadasz (dodatkowe akcesoria, nie znajdują się w podstawowym zestawie) 
 

Montaż stelażu joggera (zestawu do biegania). Upewnij się, że sprężysty bezpiecznik jest umieszczony w 
otworze. Umieść i zatrzaśnij dwa kołki w drugich otworach. Zamocuj śruby z czarnymi, plastikowymi główkami. 

 

 
 

Zamocuj część z kołem przy użyciu dwóch śrub.  

 

 
 

Ustaw koło joggera w trybie zablokowanym lub obrotowym. 

 
 

Jeśli koło nie znajduje się w pozycji 
pionowej, poluzuj śruby, popraw 
mocowanie koła, następnie dokręć śruby, 
by zablokować koło w prawidłowej 
pozycji.  


