Podwozie POD - Instrukcja Montażu

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania podwozia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować
zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania podwozia.
OSTRZEŻENIE: Nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jazdę na wrotkach ani rolkach, gdy podwozie
używane jest jako wózek.
OSTRZEŻENIE: Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka stosując pasy bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
OSTRZEŻENIE: Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na rączce podwozia mogą być przyczyną utraty jego
stabilności.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Należy zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
OSTRZEŻENIE: Siedzisko nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Przeznaczone dla dzieci
mających co najmniej 12 miesięcy i samodzielnie siedzących.
OSTRZEŻENIE: Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
• Nie dopuszczać, aby którakolwiek część działa dziecka, ubrania, sznurowadła lub zabawki miała kontakt z ruchomymi
częściami,
• Nie używać podczas złej pogody np. opadów śniegu, lodu.
• Należy zachować szczególną ostrożność i wolniejszą prędkość na powierzchniach mokrych lub nierównych.
• Należy często sprawdzać pasażera(ów) podczas użytkowania w ekstremalnych gorących lub zimnych warunkach
pogodowych w celu uniknięcia wyczerpania termicznego lub hipotermii. Zapewnić odpowiednią wentylację komory
siedziska oraz odpowiedniego nawodnienia dziecka/dzieci.
• Zalecane wartości graniczne temperatury 32ºF do 100ºF (0ºC – 38ºC).
• Nie należy używać z dziećmi, które przekraczają ograniczenia wagowe.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, czyścić wodą z łagodnym mydłem.
• Nie korzystać z podwozia POD na schodach. Powstałe uszkodzenia podwozia POD nie będą objęte gwarancją.
• Siedzisko podwozia przeznaczone dla jednego lub dwójki dzieci. W przypadku korzystanie przez jedno dziecko, musi
być ono posadzone na środku siedziska.
• Maksymalne całkowite obciążenie – 100lbs (45kg) (łączny ciężar dziecka/dzieci i bagażu).
• Maksymalna waga bagażu – 8lbs (3,6kg)
• Sprawdzać ciśnienie w oponach przed każdym użytkowaniem. Opony powinny być napełnione max. do 50psi.

Stelaż
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem podwozia upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zapięte.

1 Wyjąc podwozie z pudełka
I odłożyć koła na bok.

2 Umieścić rączkę w wspornikach mocujących, aż obie strony rączki zaskoczą
W odpowiednie miejsce.

3 W celu rozłożenia podwozia należy podnieść rączkę do góry
z dala od dolnej ramy, aż stelaż podwozia zatrzaśnie się
i zablokuje w odpowiedniej pozycji.

4 Odwrócić podwozie i przypiąć czerwony pas
zabezpieczający poniżej mechanizmu składania
po prawej stronie podwozia.

Budka

1 Ułożyć podwozie tak, by rączka spoczywała
na podłodze. Umieścić biały zabezpieczający pręt
w górnej części kieszeni siedziska.

3 Umieścić biały zabezpieczający pręt
w środkowej części kieszeni siedziska.

2 Włożyć pręt zabezpieczający do czarnych
wsporników budki umieszczonych po każdej
stronie stelaża.

4 Włożyć pręt zabezpieczający do czarnych
wsporników budki umieszczonych po każdej
stronie stelaża.

Tylne koła oraz hamulec postojowy

1 Aby zamontować tylne koła, należy delikatnie
Wsunąć jego oś do otworu w stelażu do momentu,
Gdy koła zatrzasną się we właściwej pozycji.

2 W celu zdjęcia tylnych kół należy wcisnąć przycisk
zwalniający i jednocześnie delikatnie zsunąć koła ze stelaża.

UWAGA! Należy się upewnić, iż koła zostały
odpowiednio zabezpieczone na stelażu, poprzez
delikatne próby wyciągnięcia kół po zamontowaniu.

1 Aby zablokować tylny hamulec parkowania należy wcisnąć pedał. Podniesienie pedału spowoduje zwolnienie
Hamulca.

Pasy bezpieczeństwa
Przy zastosowaniu z jednym pasażerem

1 Przypiąć klamry pasów barkowych uprzęży do środkowych klamer na oparciu siedzenia.

1 Umieścić dziecko na środku siedzenia. Przypiąć klamrę
pasów barkowych do środkowej klamry krocza,
a następnie przypiąć klamry pasów biodrowych
UWAGA! - W przypadku przewożenia jednego dziecka, musi być ono zawsze usadowione na środku siedzenia
Przy zastosowaniu z dwoma pasażerami

1 Przypiąć klamry pasów barkowych uprzęży do dwóch prawych klamer na oparciu siedzenia.

2 Umieścić dziecko po prawej stronie siedzenia. Przypiąć klamrę
pasów barkowych do klamry krocza. Środkowa klamra krocza
nie będzie miała załączonych pasów ramiennych.

3 Następnie przypiąć klamry pasów biodrowych

4 Powtórzyć kroki 2, 3 dla drugiego dziecka po lewej stronie siedzenia.

Pasy bezpieczeństwa – regulacja pasów bezpieczeństwa
Regulacja długości pasów ramiennych

Regulacja długości pasa krocza

1 Przewlec pasek przez plastikową prowadnicę na
górnej klamrze, aby wydłużyć lub skrócić pasy.
następnie nawlec pasek przez przednią uprzęż
ramienną.

1 Przewlec pasek przez plastikową prowadnicę poniżej
klamry, aby wydłużyć lub skrócić pas krocza.

Regulacja długości pasów biodrowych

1 Przewlec pasek przez biodrową prowadnicę, aby wydłużyć lub skrócić
pasy biodrowe.

Regulacja wysokości pasów ramiennych

1 Przesunąć oparcie siedzenia
w dół celem odsłonięcia górnej
klamry uprzęży.

4 Przewlec klamrę pasa przez otwór
w oparciu siedzenia.

2 Odpiąć klamrę d oparcia siedzenia.

3 Przesunąć klamrę w dół do żądanej
wysokości.

5 Zapiąć klamry i powtórzyć czynność
po drugiej stronie.

Regulowana rączka
Podwozie POD posiada dwa poziomy wysokości rączki.

Poziom wyższy

Poziom niższy
1 W celu zmiany wysokości poziomu rączki należy
nacisnąć przyciski po obu stronach rączki przy
jednoczesnym pociągnięciu rączki do siebie.

1 Odwrócić rączkę i ponownie wsunąć do wsporników mocujących rączkę do momentu, gdy obie strony
zaskoczą w swoje miejsce.

Hamulec ręczny

Podwozie POD zostało wyposażone w hamulec
ręczny w celu zapewnienia wygody podczas uprawiania
joggingu czy spacerów.

1 Aby korzystać z hamulca ręcznego należy upewnić się,
że klocki hamulcowe ostały prawidłowo zamontowane.
Ściskając hamulec ręczny można zapewnić sobie lepszą
kontrolę nad wózkiem podczas biegania lub uprawiania
joggingu.

Regulacja hamulca ręcznego:
Jeżeli działanie hamulca jest nieprawidłowe,
należy pięcio- lub sześciokrotnie ścisnąć
rączkę hamulca (A). Jeżeli problem nie został
usunięty, należy poluzować cylindryczny
pierścień (B) hamulca w celu wyregulowania
małego pierścienia (C), a następnie odsunąć
mały pierścień od rączki, aby docisnąć kabel.
(Zachować ostrożność, aby nie dokręcić go zbyt mocno)
W celu zablokowania pierścieni należy dokręcić
2 W celu zmiany pozycji hamulca ręcznego na pałąku
pierścień cylindryczny (B) w stronę rączki,
Rączki, należy poluzować śrubę używając załączonego
przytrzymując mały pierścień (C) w miejscu.
klucza imbusowego. Obrócić moduł hamulca ręcznego
na pałąku rączki do momentu, gdy znajdzie się on
w wygodnej dla użytkownika pozycji. Dokręcić śrubę w celu
zamocowania hamulca ręcznego.

Przechowywanie i składanie moskitiery budki.
W celu zwinięcia moskitiery budki należy:

1 Całkowicie odpiąć zamek
moskitiery.

2 Zwinąć moskitierę do górnej
części podwozia.

3 Zabezpieczyć moskitierę przed
rozwinięciem przy wykorzystaniu
dołączonej pętelki oraz baryłki.

Składanie
1 Wyjąć dziecko/dzieci z siedziska.
Odpiąć czerwony pas bezpieczeństwa
od stelaża. Następnie stanąć przodem
do podwozia i pociągnąć w górę
pasy ułatwiające łatwe składanie
z lekkim szarpnięciem.

2 Przypiąć pasek składania do dolnej części ramy
podwozia.

Pielęgnacja i konserwacja podwozia
Siedzisko oraz rama
Siedzisko podwozia oraz ramę należy czyścić przy pomocy wilgotnej szczoteczki zanurzonej w wodzie z mydłem.

Okienka
Okienka z tworzywa sztucznego mogą ulegać pękaniu w niskich temperaturach. W przypadku przechowywania
podwozia lub pozostawienia go w niskiej temperaturze, należy podwozie pozostawić do rozgrzania przez rozłożeniem
lub złożenie.

Koła oraz osie
Chcą zachować trwałość podwozia należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu kół oraz osi przed każdym korzystaniem
z niego. Regularne używanie smaru silikonowego uchroni koła, ramę przed skutkami wilgoci (rdzą). Wszystkie naprawy
mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Przechowywanie
Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszanie opon, więc
przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania
wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem
warunków pogodowych.
W przypadku korzystania z POD jako przyczepki nie należy przechowywać podwozia połączonego z rowerem.

ZESTAWY DO KONWERSJI
Podwozie POD oferuje trzy różne zestawy konwersji: wózek do joggingu, wózek spacerowy oraz przyczepkę. Wszystkie
elementy do konwersji sprzedawane są oddzielnie, co pozwala wybrać zestaw taki jaki chcemy. Wszystkie zestawy łatwe
w montażu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. W ofercie również folia przeciwdeszczowa sprzedawana
osobno.
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