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Návod k pouÏití

Croozer Kid for 1 
Croozer Kid for 2

Originální manuál - Uchovejte na bezpeãném místû pro dal‰í pouÏití

    VaroVání

Nemûli byste pouÏívat dûtsk˘ Vozík Croozer, dokud si nepfieãtete tento Návod k pouÏití. Zanedbání tohoto upozornûní  
mÛÏe mit váÏné následky.
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„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH
Stolberger Straße 1
D-50933 Köln
Tel:  +49 - 2 21 - 95 14 70 - 0
Fax:  +49 - 2 21 - 95 14 70 - 20
E-mail:  info@zweipluszwei.com

V˘hradní dovozce pro âeskou republiku a
Slovenskou republiku:
Dvû plus dvû s.r.o.
Nad soutokem 1
CZ-14300 Praha 4
Tel:  +420 241 741 947
Fax:  +420 241 744 320
E-mail:  info@dveplusdve.cz

„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH vlastní v‰echna práva  
k tomuto Návodu k pouÏití. Îádné texty, ani jejich ãásti,  
ani Ïádné obrázky, nemohou b˘t kopírovány ani vefiejnû  
vydávány nebo vystaveny komerãnímuvyuÏití tfietích osob.

Dal‰í návody k pouÏití Croozeru mohou b˘t objednány
prostfiednictvím www.croozer.eu.

Tvorbû tohoto návodu jsme vûnovali ve‰keré své úsilí,  
pfiesto, pokud se v nûm vyskytnou nûjaké chyby, budeme 
vdûãni, pokud nás na nû upozorníte.
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1. Základní pojmy UÏivatelská doporuãení 

Doporuãené pouÏití  

Tento Vozík je urãen pro pfiepravu dûtí za denního svûtla na
vefiejn˘ch cestách a zpevnûn˘ch cyklostezkách. Náklad 
mÛÏe b˘t pfiepravován v zavazadelníku za pfiedpokladu, Ïe 
bude umístûn tak, aby neohrozil pfiepravované dûti.

Pokud je dûtsk˘ Vozík vyuÏíván jako pfiívûs za jízdní kola, pak
pouze za dobré viditelnosti, za zhor‰ené viditelnosti nebo za
tmy musí b˘t vybaven doplÀkov˘m osvûtlením:

V pfiípadû jednomístného modelu Kid for 1 ãerven˘m zadním
svûtlem, umístûném na levé stranû (nebo na pravé stranû v
zemích s levostrann˘m provozem).

V pfiípadû dvojmístného modelu Kid for 2 ãerven˘m zadním
svûtlem, umístûném na levé stranû (nebo na pravé stranû v
zemích s levostrann˘m provozem) a bíl˘m svûtlem vpfiedu
upevnûn˘m na levé stranû (nebo na pravé stranû v zemích s
levostrann˘m provozem).

Umístûní svûtel je popsáno v ãlánku 5.3.

Jako souãást uÏivatelsk˘ch doporuãení byste mûli kromû
pokynÛ v tomto Návodu dbát i místních nafiízení.

Nedoporuãené pouÏití

Zde uvádíme pfiíklady nedoporuãeného pouÏití.

Vozík nikdy nepouÏívejte pro pfiepravu lidí a zvífiat zároveÀ,
nepouÏívejte jej v nároãném terénu, nepouÏívejte jej pro
komerãní úãely, nepfietûÏujte jej, nepfiekraãujte doporuãenou
rychlost a nezanedbávejte vãasné opravy závad.

V˘robce neodpovídá za ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m
pouÏitím – toto je v˘hradnû na vlastní nebezpeãí uÏivatele.

Blahopfiejme Vám k zakoupení tohoto dûtského 
Vozíku!

 
Vá‰ nov˘ dûtsk˘ Vozík je charakterizován exceletní kvalitou, 
snadnou obsluhou, nejvy‰‰ími standardy bezpeãnosti a 
ohromnou rozmanitostí vyuÏití.
Systém 3 v 1 znamená, Ïe se mÛÏete vydat na kole,  
procházet nebo se vûnovat joggingu se sv˘m dítûtem,  
aniÏ byste museli vlastnit více koãárkÛ, zabírajících místo  
v garáÏi nebo sklepû.
 
Dûtsk˘ Vozík se skládá z dvoukolového základu (kabina s
rámem, parkovací brzdou, bezpeãnostními pásy, potahem do
kaÏdého poãasí, madlem a dvûma 20" koly) a v˘bavy 3 v 1:

Cyklistick˘ set• 
Koãárkov˘ set (8" koãárkové koleãko)• 
Joggingov˘ set (16" kolo se dvûma rameny)• 

Pro koho je tento manuál urãen?

Tento manuál je urãen pro majitele a uÏivatele dûtsk˘ch
VozíkÛ Croozer Kid for 1 a Croozer Kid for 2. Majitel a uÏivatel
je povinen Vozík udrÏovat v perfektním stavu, tak jak je dále
popsáno.

Pokud pouÏiváte tento Vozík, vûnujte také pozornost návodu
k pouÏití Va‰eho kola, které pouÏíváte k taÏení Vozíku s
ohledem na jeho zatíÏení.

Technické specifikace

Nosnost Modell Croozer Kid for 1  35 kg, 1 dítû 

Nosnost Modell Croozer Kid for 2  45 kg, maximum 2 dûti 

Maximální vûk dûtí  6 let 

Maximální v˘‰ka dûtí  117 cm
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2. Pfiehled souãástí

3. Bezpeãnost

Úkolem této ãásti je seznámit Vás se symboly a
bezpeãnostními pokyny a informovat Vás o nebezpeãích,
která hrozí pfii pouÏívání Vozíku. To souvisí zejména
s pouÏitím Vozíku v hromadné dopravû nebo jeho
neoprávnûn˘mi úpravami.

Tato ãást pojmenovaná “Bezpeãnost” je nejdÛleÏitûj‰í 
souãástí tohoto Návodu k pouÏití. Z tohoto dÛvodu ji musíte 
ãíst zvlá‰È pozornû.

3.1 Vysvûtlení symbolÛ a pokynÛ

V‰echny texty tohoto Návodu, t˘kající se bezpeãnosti,
jsou opatfieny upozornûním. V závislosti na v˘‰i hrozícího
nebezpeãí rozdûlujeme upozornûní takto:

Upozornùní

Instrukce oznaãené tímto symbolem upozorÀují na moÏné
po‰kození Vozíku. Zanedbání tohoto upozornûní mÛÏe vést
k po‰kození materiálu.

Tip

Tady naleznete instrukce, které Vám pomohou pouÏívat
Vozík snadnûji.

    VaroVání

Tady najdete instrukce pfiedcházející ohroÏení Ïivota a
zdraví uÏivatele i pasaÏerÛ ve Vozíku.

 1

madlo

 
 
kryt  2v1

rám sedadla

lev˘ a prav˘ Auto-lock 
zámek

umístûní v˘robního ãísla: 
v levé ãásti vnitfií rámové trubky 
na dnû zavazadelníku

”Push tlaãítko“- 
zadního kola

ãep uchycení taÏné tyãe

uchycení koãárkového koleãka

parkovací brzda

sedaãka

popruhy
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3.2 Základní bezpeãnostní pokyny

Úvodem

Pfied pouÏitím Vozíku si peãlivû si peãlivû pfieãtûte tento • 
Návod. Zanedbání bezpeãnostních pokynÛ mÛÏe zapfiíãinit 
ohroÏení zdraví nebo Ïivota uÏivatele i pasaÏerÛ Vozíku.
Pfii pouÏití Vozíku vÏdy dbejte místních nafiízení a nehodám • 
zabraÀujícím omezením, zejména místnímu silniãnímu  
zákonu, pokud pouÏití Vozíku upravuje.
Bezpeãné a správné pouÏití Vozíku je na Va‰i  • 
zodpovûdnost. Pfied prvním pouÏitím Vozíku si jej sami 
vyzkou‰ejte mimo vefiejné cesty, bez dûtí uvnitfi. Prázdn˘ 
Vozík se pfievrátí snadnûji neÏ Vozík s nákladem. Plnû  
naloÏen˘ Vozík daleko více zatûÏuje brzdy neÏ prázdn˘.
SjíÏdûjte prudké svahy a projíÏdûjte zatáãky se zvlá‰tní • 
pozornostní a omezte rychlost.

Bezpeãnost pfiepravovan˘ch dûtí

Nikdy nenechávejte dûti ve Vozíku bez dozoru.• 
VÏdy se ujistûte, Ïe jsou Va‰e dûti obleãeny odpovídajícím • 
zpÛsobem a cítí se pohodlnû (není-li jim horko nebo zima).
Pouze dûti, které samy sedí bez opory, mohou b˘t • 
pfiepravovány bez pouÏití Baby Seat nebo Supporter 
(Pfiíslu‰enství).
Maximální v˘‰ka dûtí je 117 cm, maximální vûk 6 let.• 
V Croozer kid for 2 je moÏné pfiepravovat maximálnû 2 dûti • 
a v Croozer kid for 1 mÛÏe pfiepravováno pouze jedno dítû.
Ujistûte se, Ïe konãetiny, obleãení nebo hraãky dûtí se • 
nemohou dostat do kontaktu s koly Vozíku nebo se zadním 
kolem taÏného bicyklu. 

Bezpeãnost Vozíku

Pfiepravovan˘ náklad musí b˘t zaji‰tûn tak, aby se nemohl • 
pohybovat uvnitfi zavazadleníku. Nezaji‰tûn˘ náklad a 
pfietûÏovaní zavazadelníku omezují stabilitu a ãiní Vozík 
hÛfie ovladateln˘m.
Vozík nikdy nesmí b˘t taÏen motorov˘m dopravním • 
prostfiedkem.
NesloÏen˘ Vozík nikdy nesmí b˘t pfiepravován na stfie‰e • 
vozidla.
Na rÛzn˘ch ãástech Vozíku byly pouÏity samozaji‰Èovací • 
matice. Pokud jsou povoleny, nikdy nesmí b˘t znovu  
pouÏity. Povolením tûchto matic tyto pfiicházejí o svou 
samozaji‰Èovací schopnost, coÏ pfii opakovaném pouÏítí 
mÛÏe mít váÏné následky.
NepouÏívejte Vozík pod - 20° C ani jej neskladujte pfii • 
tûchto teplotách, hrozí po‰kození oken.
Pfii rozkládání nebo skládání Vozíku hrozí zranûní Va‰ich • 
rukou ãi prstÛ.

Bezpeãnost dûtí ve Vozíku

Pfiemûnu Vozíku z pfiívûsu za jízdní kolo na jogger nebo • 
koãárek neprovádûjte, pokud ve vozíku sedí dûti. To samé 
platí, pokud provádíte opravy Vozíku.
Hmotnost nákladu Croozer kid for 2 je omezena do 45 kg, • 
hmotnost nákladu Croozer kid for 1 je omezena do 35 kg. 
Nosnost vozíku nesmí b˘t pfiekroãena. Hmotností nákladu 
se rozumí hmotnost dûtí spolu s hmotností obsahu  
zavazadelníku.
Prosím upozornûte Va‰e dûti, Ïe se nesmûjí za jízdy  • 
houpat, vrtût a vyklánût z Vozíku.

3.3 Bezpeãnostní pokyny pro cestování

Bezpeãnost pfiepravovan˘ch dûtí

Nikdy nepfiepravujte zavazadla na sedadle vedle dítûte.• 
Nikdy nepfiepravujete zvífiata spolu s Va‰imi dûtmi.• 

Bezpeãnost vozíku

Kdykoliv Vozík pfiejíÏdí pfiekáÏku pouze jedním kolem,  • 
hrozí jeho pfievrÏení i pfii vycházkové rychlosti!
Pokud se Vozík pfievrátí, slouÏí madlo jako bezpeãná  • 
opora, z toho dÛvodu nechávejte madlo stále pfiipevnûné.
Bezpeãností poutko je nezbytné pfii pouÏití Vozíku jako • 
jogger a koãárek a vÏdy musí b˘t upevnûno k madlu za 
dodrÏení pokynÛ. Pfii pouÏití vozíku jako pfiívûs za jízdní 
kolo, musí b˘t bezpeãnostní poutko uloÏeno uvnitfi  
zavazadelníku.
Pfied kaÏdou vyjíÏdkou zkontrolujte tlak v pneumatikách, • 
minimální doporuãen˘ tlak je 30 psi (1.5 bar) a maximální 
dopoureãen˘ tlak je 35 psi (2.5 bar). I kdyÏ je pro Vámi 
pouÏívan˘ typ pneumatik povolen vy‰‰í tlak, doporuãujeme 
nepfiekraãovat 35 psi (2.5 bar).
NepouÏívejte kompresory k hu‰tûní pneumatik. Pneumatiky • 
mohou prasknout kvÛli malému objemu du‰í.
Nikdy nesjíÏdûjte s Vozíkem schody.• 
Pfied kaÏdou vyjíÏìkou zkontrolujte, zda jsou kola dokonale • 
upevnûna.
Pfied kaÏdou vyjíÏìkou zkontrolujte, zda jsou Auto-lock • 
dokonale upevnûny.
Pfied kaÏdou vyjíÏìkou zkontrolujte, zda jsou závlaãky • 
madla dokonale zaji‰tûny na sv˘ch místech.
Závlaãku koãárkového koleãka mûjte vÏdy zaji‰tûnou v otvoru • 
drÏáku.

”Push tlaãítko“- 
zadního kola
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Bezpeãnost dûtí ve Vozíku

Nikdy nepfiepravujte dûti nezaji‰tûné správnû napnut˘m • 
bezpeãnostním pásem, jinak je vystavujete velmi váÏné 
nehodû. VÏdy se ujistûte, Ïe jsou bezpeãnostní pásy  
nastaveny vhodnû s ohledem na v˘‰ku Va‰ich dûtí.
Pokud jedete rychleji neÏ rychlostí chÛze, mûjte vÏdy • 
potah 2v1 uzavfien.
Plastová okénka Vozíku poskytují pouze omezenou • 
ochranu proti UV záfiení, postarejte se proto o dostateãnou 
ochranu Va‰ich dûtí pfied sluncem. 
Pfii nastupování a vystupování dûti, musí b˘t obû parkovací • 
brzdy zaji‰tûny tak, aby zabránily samovolnému pohybu 
vozíku, kter˘ mÛÏe zpÛsobit nehodu. 

3.4 Bezpeãnostní pokyny pro pfiepravu
novorozencÛ

Dûti, které nedokáÏí samy sedût bez opory, mohou b˘t • 
pfiepravovány pouze za pouÏití Croozer Miminkovník 
(pfiíslu‰enství).
V˘robce nenese odpovûdnost za pouÏití jin˘ch sedaãek • 
nebo sedacích doplÀkÛ.
Ujistûte se, prosím, Ïe dodrÏujete bezpeãnostní pokyny • 
Croozer Miminkovník Návodu k pouÏití. 

3.5 Bezpeãnostní pokyny pro údrÏbu a
opravy 

ÚdrÏba a péãe popsaná v ãlánku 9 je absolutnû nezbytná • 
pro dlouhodobé bezpeãné fungování Vozíku.
PouÏívejte pouze originální náhradní díly.  • 
Pokud vymûÀujete díly nároãné na bezpeãnost, jako napfi. 
rám, kola, taÏnou tyã a potah, svûfite tuto opravu  
odbornému servisu.
Pravidelnû kontrulujte díly nároãné na bezpeãnost, jako  • 
je rám, kola, taÏná tyã, potah a sedaãky, jestli nejsou 
po‰kozeny nebo opotfiebeny. JiÏ pfii první známce 
po‰kození nechte díly vymûnit v odborném servisu.
Trhliny v potahu pfiedstavují vysoké bezpeãnostní riziko. • 
Skrz díry v potahu mÛÏe pfiijít Va‰e dítû do kontaktu s koly 
nebo porvrchem vozovky.
Pokud objevíte díru v potahu, kontaktujte odborného  • 
prodejce co nejdfiíve: potah musí b˘t ihned opraven nebo 
vymûnûn.
Nikdy nezkou‰ejte sami mûnit díly nároãné na bezpeãnost • 
jako je rám, kola a taÏná tyã. Nechte tyto díly vymûnit v 
odborném servisu, jinak hrozí jejich po‰kození.
Doporuãujeme svûfiit údrÏbu kol Va‰emu odbornému • 
servisu.

3.6 Varování pfied neautorizovan˘mi
úpravami a doplÀky 

Neautorizované úpravy Vozíku nejsou pfiípustné z  • 
bezpeãnostních dÛvodu a ãiní záruku neplatnou.
PouÏívání autosedaãek nebo jin˘ch autosedadel nebo • 
opûr neschválen˘ch v˘robcem není dovoleno.
NedoplÀujte Vozík jak˘mikoliv dal‰ími ãástmi, napfiíklad pro • 
pfiepravu zavazadel.
Pfiipojení dal‰ího dûtského dopravního prostfiedku k Vozíku • 
je zakázáno.
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4. Popis vozíku

4.1 Základní v˘bava

Kabina pro cestující, 20“ kola, madlo, bezpeãnostní praporek, 
bezpeãnostní poutko, taÏná tyã se závûsem, náhradní závûs, 
8" koãárkové koleãko, 16" joggingové koleãko s rameny

4.2 Sestavení vozíku

Sestavení kabiny pro cestující

Pfied sestavováním kabiny uvolnûte pfiepravní pásek v zadní
ãásti vozíku. Voln˘ konec pásku uloÏte v kapse, umístûné ve
stropu kabiny.

Pfiepravní pásek mÛÏete pouÏít, kdykoli vozík sloÏíte a
pfiepravujete. 
 

Nadzvednûte horní rám vozíku jednou rukou, druhou
pfiidrÏujte spodní rám u zemû.

 2

 3

 4

 5  8

 7

 6
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PfiidrÏte horní rám jednou rukou a druhou rukou pfiitáhnûte
vnitfiní rám sedaãky k sobû.

Nyní zajistûte levou (ve smûru jízdy) Auto-lock spojku rámu.
Spojka je dobfie zaji‰tûna, pokud se ãervená patka nalézá v
poloze za svislou rámovou trubkou.

Nyní zajistûte pravou Auto-lock spojku: pfiidrÏte ãervenou
pojistku, zatímco tlaãíte na tûlo spojky.

Nechte vrátit ãervenou pojistku zpátky. Zaji‰Èující kolík  
pojistky teì zapadl do otvoru v rámové trubce. Pro usnadnûní 
mÛÏete jemnû zah˘bat spojkou dopfiedu a dozadu.

    VaroVání

Pfier kaÏkou cestou se ujistûte, Ïe OBù Auto-lock spojky
rámu jsou zaji‰tûny ve správné poloze. Pokud tomu tak
není, vozík se bûhem jízdy mÛÏe samovolnû sloÏit a zranit
tak Va‰e dítû nebo omezit ovládání vozíku.

Zaji‰Èovací kolík slouÏí jako pojistka proti samovolnému
sloÏení vozíku v pfiípadû nehody. Pravidelnû kontrolujte stav
pravé Auto-lock spojky rámu a správn˘ chod zaji‰Èovacího
mechanizmu.

 9

 10

 11

 14

 13

 12
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Skládání kabiny pro cestující

Nejprve uvolnûte pravou Auto-lock spojku rámu. PfiidrÏte
ãervenou pojistku a otoãte Auto-lock spojku smûrem dovnitfi
vozíku.

Uvolnûte levou Auto-lock spojku rámu.

Zatlaãte vnitfiní rám sedaãky dopfiedu a horní rám smûrem
dolÛ.

Poté povytáhnûte látku potahu na bocích vozíku do strany.  
Pokud to neudûláte, riskujete po‰kození látky potahu 
sevfiením mezi trubky rámu.

Upozornùní

Nikdy se nepokou‰ejte vozík sloÏit, aniÏ byste uvolnili
Auto-lock spojky rámu.

 15
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4.3 Pfiipevnûní kol

Kola CroozerÛ jsou vybavena push-button osami. Stisknutím
gumového tlaãítka uprostfied kola uvolníte zaji‰Èovací kuliãky
na konci osy kola pro jeho vyjmutí nebo pfiipevnûní k vozíku.
Kola mohou b˘t uvolnûna nebo pfiipevnûna k vozíku pouze
tímto zpÛsobem.

Tip

Kola pfiipevníte snadnûji, pokud vozík poloÏíte na bok.

Pfii pfiipevÀování kola stisknûte gumové tlaãítko uprostfied kola
a osu kola vloÏte do drÏáku aÏ nadoraz. Uvolnûte gumové
tlaãítko. Zataháním za kolo dopfiedu, dozadu a do strany se
ujistûte, Ïe je dokonale zaji‰tûno v drÏáku.

Bûhem pfiipevÀování nebo vyjímání kol musí b˘t parkovací
brzdy v otevfiené poloze.

VÏdy se ujistûte, Ïe drÏák kola a jeho okolí je volné. Pokud
je otvor pro zasunutí osy kola ãásteãnû zakryt látkou potahu,
nelze osu kola zasunout dostateãnû hluboko. V tom pfiípadû
nemohou zaji‰Èovací kuliãky zapadnout do správné polohy a
kolo tak není zaji‰tûno.

    VaroVání

Pfied kaÏdou vyjíÏìkou se ujistûte, Ïe jsou kola dobfie
pfiipevnûna k vozíku a nelze je uvolnit bez stisknutí
gumov˘ch tlaãítek.

 19
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4.4 Potah 2v1

Oba modely CroozerÛ jsou vybaveny potahem 2v1 do
kaÏdého poãasí, které zaji‰Èují vûtrání i ochranu dûtí pfied
nepfiízniv˘m poãasím. Potah slouÏí zároveÀ jako vchod,  
kter˘ lze ãásteãnû nebo zcela uzavfiít.

Potah 2v1 se skládá z rolovatelné plá‰tûnky proti de‰ti a síÈky 
proti hmyzu. Plá‰tûnka je pevnû spojena s potahem 2v1 a na 
svém místû drÏí pomocí dvou such˘ch zipÛ ve spodní ãásti 
ãela vozíku.

Srolované okénko je moÏno zajistit v horní poloze pomocí
pruÏn˘ch poutek.

Vstupní kryt 2v1 mÛÏe b˘t srolován a pfiichycen v horní  
poloze pomocí fiemínku uprostfied stfiechy. K tomu je púotfieba 
napnout plá‰tûnku a srolovat ji spolu s moskytierou.

Kryt 2v1 je dole zaji‰tûn pásky suchého zipu na kaÏdé stranû. 
Kryt nejprve napneme pfies vstupní rám.  Poté zajistímû 
obûstrany suchého zipu.
Tímto zpÛsobem je vstupní kryt 2v1 zaji‰tûn na svém místû.

Otevírání vstupního dílu:

Nejprve uvolnûte pásky na obou stranách. Poté zvednûte 
kryt 2v1 nahoru uchopením za oba spodní rohy.

 22
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Pro lep‰í ventilaci Vozíku, zvlá‰tû kdyÏ stoupne vnûj‰í teplota,
doporuãujeme otevfiít víko zavazadelníku a zajistit jej pomocí
suchého zipu.

Potah 2v1 lze odejmout pro opravy nebo ãi‰tûní.  
Pro odejmutí potahu uvolnûte patentky po obou stranách 
Vozíku a pojistn˘ pásek pod stropem.

Pro snadnûj‰í pfiipevnûní potahu doporuãujeme vloÏit pod
patentku zespodu prst.

Tip
Doporuãujeme pouÏít zvlá‰È dlouh˘ blatník, pfiípadnû
zástûrku na zadním kole bicyklu pro omezení zneãi‰tûní
Vozíku odletujícím prachem.

    VaroVání

Pokud pfiekroãíte rychlost chÛze vÏdy mûjte potah 2v1
uzavfien˘. Pokud to neudûláte, Va‰e dítû bude vystaveno  
hmyzu nebo neãistotám odletujícím od zadního kola  
bicyklu.

    VaroVání

Plastová okénka Vozíku poskytují pouze omezenou
ochranu proti UV záfiení. Dbejte na dostateãnou ochranu
dítûte vhodn˘mi prostfiedky proti slunci.

4.5 Vstup

Ujistûte se, Ïe pfii nastupování do vozíku Va‰e dûti nestoupají
na pfiední ãást potahu. V opaãném pfiípadû mÛÏe dojít k
po‰kození ‰vÛ v okolí vstupu.

 25  28
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4.6 Upevnûní madla

Pfied prvním uchycení madla sejmûte z horních rámov˘ch
trubek pryÏové koncovky.

Uvolnûte tun˘lky v potahu 2v1, abyste snadno zasunuli madlo 
do trubek konstrukce.

VloÏte konce madla do horních rámov˘ch trubek tak,  
aby bylo vidût skrz otvory pro závlaãky.
Zarovnejte madlo na obou stranách.

Zajistûte madlo ve spávné poloze vloÏením závlaãek a tyto 
zajistûte bezpeãnostní pojistkou.

Tip

V˘robní tolerance mohou zpÛsobit, Ïe madlo nelze do
trubek zasunout zcela lehce, v tom pfiípadû pouÏijte
silikonov˘ sprej.

    VaroVání

Ujistûte se, Ïe madlo je bezpeãnû zaji‰tûno obûma
závlaãkami. Pokud ne, mÛÏe se madlo uvolnit, coÏ mÛÏe
pfii tlaãení Vozíku vést k váÏné nehodû.

    VaroVání

V pfiípadû pfievrÏení Vozíku slouÏí madlo jako opora. Proto
jej nechávajte vÏdy na místû pokud pouÏíváte Vozík jako
pfiívûs za jízdní kolo.

Pfietáhnûte pfies místo spoje stropní díl potahu. Ujistûte se, Ïe 
patentky, které drÏí potah 2v1 na místû, jsou pevnû zapnuty 
(viz ãlánek 4.4)

 30
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4.7 Sedadlo

Sedadlo je upevnûno ke konstrukci vozíku pomocí
nastaviteln˘ch páskÛ. Napnutí sedaãky lze regulovat
pomocí nastaviteln˘ch páskÛ.

Upozornùní

UpevÀovací pásky napínejte s citem, jinak si znesnadníte
skládání Vozíku.

V horní ãásti zádovû opûry jsou Croozery vybaveny bez-
peãnostními pol‰táfiky. Jejich umístûní lze nastavit pomocí 
suchého zipu. U dvoumístn˘ch modelÛ pro kaÏdé dítû zvlá‰È.

4.8 Bezpeãnostní pásy

S dokonale provûfien˘m a testovan˘m pûtibodov˘m zádrÏn˘m
sytémem budou Va‰e dûti v Croozeru zcela bezpeãné.

Pfii pfiipoutání Va‰eho dítûte postupujte takto:

Posaìte dítû do sedaãky pfii rozepnut˘ch pásech.• 
Nastavte délku ramenních popruhÛ posunutím pfiezek.• 

Ujistûte se, Ïe tfiíslov˘ pás se nachází mezi nohami dítûte.• 
Zapnûte pfiezku vloÏením dvou mal˘ch pfiezek rameních • 
pásÛ, veden˘ch pfies ramena a boky.

 33

 34
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V‰echny pfiezky uusí b˘t zasunuty tak, aby bylo sly‰et
zacvaknutí. ZataÏením za pás v místû pfiezky se ujistûte,
Ïe pevnû drÏí.
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    VaroVání

Pfied kaÏdou vyjíÏ’dkou se ujistûte, Ïe jsou bezpeãnostní
pásy dokonale zapnuty. Pokud ne, hrozí váÏné zranûní
dûtem v pfiípadû nehody. Také se pfiesvûdãete, Ïe délka
pásÛ odpovídá v˘‰ce dítûte.

    VaroVání

Pfiekontrolujte pfiezku pfied kaÏdou vyjíÏìkou, pokud to
neudûláte a nev‰imnete si tak napfiíklad jejího po‰kození,
mÛÏe zádrÏn˘ systém v pfiípadû nehody selhat.

4.9 Zavazadelník

Vozíky Croozer jsou vybaveny objemn˘m zavazadelníkem za
sedadlem, kter˘ má uvnitfi malou kapsu na drobné pfiedmûty 
a dvûma mal˘mi síÈovan˘mi kapsami v prostoru pro cestujicí.

    VaroVání

Pfiedmûty pfiepravované v zavazadelníku musí b˘t zaji‰tûny
proti samovolnému pohybu. Pohybující se zavazadla
omezují stabilitu vozíku a stûÏují jeho ovládání.

    VaroVání

V závislosti na zpÛsobu pouÏití mÛÏe b˘t zavazadelník
zatûÏován do urãité hmotnosti. Vûnujte pozornost
instrukcím o nákladu v ãláních 6. 6. a 7. 5.

    VaroVání

Nikdy nepfiepravujte v zavazadelníku tûÏké nebo ostré
pfiedmûty, pokud sedí ve vozíku dítû (riziko úrazu pfii
brzdûní).

Nastavte pásy tak, aby bfii‰ní pás byl co nejníÏe.

Pásy by mûly b˘t napnuty tak, aby nestlaãovaly tûlo dítûte.

 37
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4.10 Ovládání parkovací brzdy

Vozíky Croozer jsou vybaveny parkovací brzdou pro kaÏdé
kolo. Obû brzdy jsou ovládány zvlá‰È.

K zabrzdûní uchopte ovládací páãku za ãerven˘ knofl ík a
zatlaãte ji vzhÛru a dopfiedu, dokud nezaskoãí trn brzdy do
otvoru v plastovém krouÏku kola. Pokud nelze trn zasunout
zlehka, pohnûte jemnû Vozíkem dopfiedu a dozadu.

K zaji‰tûní brzdy zatlaãte páãku dolÛ tak, jak jen to pÛjde.

    VaroVání

Bûhem parkování vozíku vÏdy zaji‰tûte obû parkovací
brzdy. PouÏití pouze jedné brzdy nezajistí vozík
dostateãnû. 

Upozornùní

Ovládání brzdy nohou mÛÏe zpÛsobit po‰kození brzdy
nebo kola.

    VaroVání

Parkovací brzdu nelze pouÏit pro brzdûní pohybujícího se
vozíku.

 40
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5. PouÏití jako pfiívûs za jízdní kolo

Plnû vybaven˘ pfiívûs za jízdní kolo s taÏn˘m ramenem a
bezpeãnostním praporkem.

5.1 Bezpeãnostní pokyny pro pouÏití jako
pfiívûs za jízdní kolo

Základní bezpeãnostní pokyny pro pouÏití  
jako pfiívûs za jízdní kolo:

Úvod

Prosím ujistûte se, Ïe jste pfieãetli bezpeãnostní pokyny v • 
ãlánku “Bezpeãnost” na zaãátku tohoto návodu.
Pouze zku‰ení a silní cyklisté mohou utáhnout pfiívûs.  • 
Pokud chcete pfiepravovat dûti v prívûsu za kolem, musíte 
b˘t star‰í 16 let.
Ujistûte se, Ïe Va‰e jízdní kolo je v dobrém a bezpeãném • 
stavu. Doporuãujeme nechat Va‰e kolo nechat prohléd out 
servisem.
Pokud si nejste jisti, jestli je Va‰e jízdní kolo vhodné pro • 
taÏení pfiívûsu, poraìte se sv˘m prodejcem.
Doporuãujeme pouÏití zvlá‰È dlouhého blatníku nebo • 
zástûrky zadního kola bicyklu, kter˘ budete pouÏívat k 
taÏení pfiívûsu. ZároveÀ doporuãujeme pouÏití zpûtn˘ch 
zrcátek. 
Pokud pouÏíváte Vozík jako pfiívûs, sledujte také návod k • 
pouÏití Va‰eho jízdního kola. Odhalíte tak, zda je Va‰e  
kolo vhodné pro taÏení pfiívûsu a jestli odpovídá pomûr 
hmostností jízdního kola a pfiívûsu.
Pokud parkujete jízdní kolo s pfiívûsem, ujistûte se, Ïe stojí • 
pevnû. Pfiipojení Vozíku ke kolu mûní tûÏi‰tû jízdního kola, 
takÏe ne v‰echny typy stojánkÛ lze pouÏít. Jízdní kolo se 
mÛÏe pfievrátit. Vozík i kolo se mohou po‰kodit, radûji se 
poraìte se sv˘m prodejcem.

CBezpeãnost pfiepravovan˘ch dûtí

Nikdy nepfievavujte tûÏké nebo ostré pfiedmûty v  • 
zavazadelníku, pokud ve Vozíku sedí dítû (riziko úrazu  
pfii brÏdûní)
Pro cyklistu i dítû, které sedí bez opory samo,  • 
doporuãujme pouÏití odpovídajcí pfiilby.

Bezpeãnost vozíku

Pokud vozík pouÏíváte jako pfiívûs za kolo, koãárkové • 
koleãko vÏdy vyjmûte z drÏáku na nárazníku.
Pamatujte na to, pravostrann˘ radius pfii obrátce je  • 
omezen˘. Pokud se zadní kolo bicyklu dostane do  
kontaktu s taÏnou tyãí vozíku hrozí cyklistovi pád a tím 
zranûní.
Pfii manévrování se ujistûte, Ïe taÏná tyã nesvírá s  • 
podelnou osou bicyklu úhel vût‰í neÏ 90°, jinak se mÛÏe 
po‰kodit.
Ujistûte se, Ïe taÏná tyã je pofiádnû uchycená a zaji‰tûná k • 
Vozíku (viz ãlánek 5.4)

Bezpeãnost dûtí ve Vozíku

Pamatujte si, Ïe Vozík mÛÏe b˘t pfiipojován nebo  • 
odpojován pouze v pfiípadû, Ïe ve Vozíku nesedí dûti.
Nikdy nepouÏívejte Vozík jako pfiívûs s otevfien˘m krytem  • 
2v1, jinak vystavujete dûti úrazu po vniknutí hmyzu nebo 
kamínku dovnitfi Vozíku.

Prosím, ujistûte se o následujicím pfied 
kaÏdou cestou:

Ujistûte se, Ïe taÏná tyã je dokonala uchycena a zaji‰tûna • 
k Vozíku (viz ãlánek 5. 4)
Ujistûte se, Ïe závûs je dokonale pfiipojen˘ ke kolu.  • 
Uvolnûní závûsu mÛÏe ze zadní osy mÛÏe zpÛsobit ztrátu 
vozíku.
Ujistûte se, Ïe taÏná tyã je dokonale spojena se závûsem a • 
zaji‰tûna k jízdnímu kolu (viz ãlánek 5.5)
Pfied kaÏdou cestou zkontrolujte následují ãásti: odrazky • 
ve v˘pletech kol, pfiední a zadní odrazky, bezpeãnostní 
praporek a svûtlo, pokud jej pouÏíváte.
Pamatujte na to, Ïe za ‰era a za tmy musí b˘t vozík  • 
dovybaven doplÀkov˘m osvûtlením, odpovídajícím místním 
nafiízením zemû, ve které vozík pouÏíváte (viz ãlánek  
„Doporuãené pouÏití“).
Pfied kaÏdou vyjíÏìkou se ujistûte, Ïe není pfiekroãena • 
nosnost Vozíku a Ïe taÏná tyã není pfietíÏena.

Bûhem cesty vûnujte pozornost  
následujícímu:

Jezdûte vÏdy plynule. Vyvarujte se prudkému brzûní. Pfii • 
plném stisknutí brzd riskujete smyk zadního kola bicyklu a 
tím ztrátu kontroly nad soupravou jízdního kola Vozíku.
Nejvy‰‰í povolená rychlost pro taÏení tohoto Vozíku je  • 
25 km/h. Jeìte zvlá‰È opatrnû a krokem v místû, kde hrozí 
pfievÏení vozíku.
Pamatujte na to, Ïe zábûrové a brzdné vlastnosti Va‰eho • 
kola se zmûní pfii taÏení Vozíku.
SnaÏte se vyhnout pfiejíÏdûní pfiekáÏek pouze jedním  • 
kolem, zejména pfii projíÏdûní zatáãek – Vozík se zde mÛÏe 
pfievrátit i pfii rychlosti chÛze!

 42
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5.2 ZátûÏové charakteristiky pfiívûsu za
jízdní kola

Maximální rychlost  25 km/h 

Maximální rychlost v zatáãkách  Vycházková 

ZatíÏení taÏné tyãe v místû závûsu  1 aÏ 10 kg 

Pfiípustná velikost kol taÏného  
bicyklu  26 aÏ 28 palcÛ

5.3 Základní poÏadavky

Pokud je dûtsk˘ Vozík vyuÏíván jako pfiívûs za jízdní kolo, pak
pouze za dobré viditelnosti. Za zhor‰ené viditelnosti nebo za
tmy musí b˘t vybaven doplÀkov˘m osvûtlením:

V pfiípadû jednomístného modelu Kid for 1, ãerven˘m
zadním svûtlem, umístûném na levé stranû (nebo na pravé
stranû v zemích s levostrann˘m provozem).

V pfiípadû dvojmístného modelu Kid for 2, ãerven˘m
zadním svûtlem, umístûném na levé stranû (nebo na pravé
stranû v zemích s levostrann˘m provozem) a bíl˘m svûtlem
vpfiedu upevnûn˘m na levé stranû (nebo na pravé stranû v
zemích s levostrann˘m provozem).

Zadní bateriová svûtla mohou b˘t pouÏita k osvûtlení Vozíku.
Poraìte se sv˘m odborn˘m prodejcem o vhodném modelu.

Zadní svûtla mohou b˘t upevnûna k oãkÛm na horní zadní
ãásti vozíku.

Pfiední svûtlo mÛÏe b˘t pfiichyceno k pfiednímu nárazníku.
Ujistûte se, Ïe je pfiipevnûno vertikálnû a svítí ve smûru jízdy.

Poraìte se sv˘m prodejcem o vhodném osvûtlení a jak jej
pfiipevnit.

5.4 Upevnûní taÏné tyãe k Vozíku

TaÏná tyã je vÏdy pfiipevnûna na levé stranû Vozíku ve smûru
jízdy.

Pokud poprvé instalujete taÏnou tyã,doporuãujeme Vám
postavit Vozík na zadní ãást. To Vám dá lep‰í v˘hled na místo
uchycení a dostatek prostoru k instalaci.
Jediné, co je tfieba udûlat, je nadzvednout pfiední ãást vozíku.

Nejprve vyjmûte bezpeãnostní závlaãku z drÏáku taÏné tyãe
pod pfiedním nárazníkem.

 43
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TaÏná tyã mÛÏe b˘t pfiipevnûna k Vozíku, pokud je otvor pro
bezpeãnostní trn smûrem nahoru.

VloÏte zadní konec taÏné tyãe do drÏáku.

âepy po stranách musí zapadnout do dráÏek na drÏáku.

Zatlaãte taÏnou tyã nahoru tak, aby ãepy dobfie zapadly.

Upozornùní

Ujistûte se, Ïe ‰ÀÛrka od závlaãky nebyla pfiiskfiípnuta.

Zatlaãte taÏnou tyã zcela do drÏáku, aby zapadl  
bezpeãnostní trn drÏáku do otvoru v tyãi. Tyã zajistûte  
závlaãkou vloÏenou z vnûj‰ku do otvoru drÏáku.

 46
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Zajistûte závlaãku bezpeãnostním klipem.

Správnû uchycená taÏná tyã – pohled zespodu.

Prosím, obraÈte se na Va‰eho prodejce, rád Vám pomÛÏe s
upevnûním taÏné tyãe.

    VaroVání

Ujistûte se, Ïe závlaãka je zaji‰tûna bezpeãnostním  
klipem.

Upozornùní

Ujistûte se, Ïe bezpeãnostní závlaãka v pravém  
drÏáku, kter˘ zrovna nepouÏíváte je dobfie zaji‰tûno  
proti vypadnutí. Pokud se bûhem cesty uvolní, mÛÏe  
to váÏnû po‰kodit Vozík.

    VaroVání

VÏdy se ujistûte, Ïe je taÏná tyã dobfie uchycena. Pokud 
ne, mÛÏe její uvolnûní mít váÏné následky.

5.5 Upevnûní taÏné tyãe k jíÏdnímu kolu

Upevnûní závûsu na jízdní kolo

VÏdy pfiipevÀujte závûs na pravou stranu ve smûru jízdy.

Závûs vÏdy pfiipevÀujte svisle od osy zadního kola.

Pouze pokud konstrukce Va‰eho kola nepfiipou‰tí svislou
montáÏ, nainstalujte závûs vodorovnû smûrem dozadu.
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    VaroVání

Pokud máte probémy s upevnûním závûsu, svûfite tento
úkon radûji Va‰emu prodejci kola.

    VaroVání

Pokud pouÏíváte Vozík jako pfiívûs, bezpeãnost Va‰e a
Va‰ich dûti závísí na dobrém dotaÏení spojÛ. Vûnujte jim
proto zv˘‰enou pozornost. Nikdy nevyjíÏdûjte s nedbale
uchycen˘m nebo nezaji‰tûn˘m závûsem. Radûji se obraÈte
na svého prodejce.

Upevnûní závûsu na kolo s rychloupínákem

Vyjmûte rychloupínák a provléknûte jej otvorem v závûsu.
Nyní prostrãte jehlu rychloupínáku skrz celou osu zpátky a
na‰roubujte matici, dokud se nedotkne vidlice kola. Zavfiete
páãku rychloupínáku.

Rychloupínák je dobfie zaji‰tûn, pokud jasnû cítíte odpor
bûhem utahování páãky, Tento odpor byste mûli zaãít cítit  
asi 60° pfied dovfiením páãky. Pokud je pfiíli‰ snadné nebo 
obtíÏné páãku dovfiít, jemnû povolte nebo utáhnûte matici na 
druhé stranû rychloupínáku.

    VaroVání

Pokud si nejste jisti pfii prvním pfiipevnûní závûsu 
rychloupínákem, obraÈte se radûji na svého prodejce.

Tip

Pokud je standardní délka jehly rychloupínáku
nedostateãná pro Va‰e kolo, pofiiìte si rychloupínák s  
del‰í jehlou.

    VaroVání

Jen tehdy, pokud jehla rychloupínáku vyãnívá alespoÀ pût
závitÛ z utaÏené matice, máte jistotu, Ïe je rychloupínák
dobfie zaji‰tûn. Pokud je délka jehly nedostateãná, mÛÏe
dojít k jejímu vytrÏení z matice. V tom pfiípadû hrozí
po‰kození nebo nehoda. Proto se radûji obraÈte na Va‰eho
prodejce.
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Upevnûní závûsu na jízdní kolo s pevnou osou

K upevnûní závûsu na kolo s pevnou osou postupujte takto:

Vy‰roubujte matici na levé stranû osy. Závûs umístûte na osu
kola. Matici vraÈte zpût a utáhnûte.

    VaroVání

Jen tehdy, pokud osa kola vyãnívá alespoÀ pût závitÛ z
utaÏené matice, máte jistotu, Ïe je závûs dobfie zaji‰tûn.
Pokud je délka osy nedostateãná, mÛÏe dojít k jejímu
vytrÏení z matice. V tom pfiípadû hrozí po‰kození nebo
nehoda. Proto se radûji obraÈte na Va‰eho prodejce.

Pfiipevnûní taÏné tyãe k závûsu

Nasaìte koncovku taÏné tyãe na hranol závûsu.

VloÏte bezpeãnostní závlaãku do zarovnan˘ch otvorÛ v
koncovce i závûsu a zajistûte ji bezpeãnostním klipem.

Pojistn˘ fiemínek veìte kolem rámové trubky podle
vyobrazení. Karabinku pfiipojte k D-krouÏku na taÏné tyãi.

    VaroVání

Pokud pouÏíváte kolo s pevnou osou, vÏdy se poraìte
s Va‰ím prodejcem. Zadní náboje mohou b˘t vybaveny
podloÏkami, které znemoÏní instalaci závûsu. Vá‰ prodejce
Vám dodá speciální podloÏky. Je také moÏné zamûnit
stávající podloÏku za ãep závûsu, kter˘ ji svou tlou‰Èkou
nahradí.
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    VaroVání

VÏdy se ujistûte, Ïe je taÏná tyã zaji‰tûna fiemínkem.
Pokud by se taÏná tyã uvolnila ze závûsu, vozík bude
stále s kolem spojen pomocí fiemínku.

    VaroVání

Nezávisle na tom se vÏdy ujistûte o dokonalém utaÏení
spojÛ mezi závûsem a kolem. Pokud se závûs uvolní,
konec taÏné tyãe se mÛÏe dostat do v˘pletu kola a  
zpÛsobit tak pád cyklisty a jeho úraz.

5.6 Uchycení bezpeãnostního praporku

Bezpepãnostní praporek se vkládá do otvoru v horní ãásti
zadní levé rámové trubky. Je zde pfiipraven otvor v látkovém
potahu. Pokud je to nutné, slícujte otvor v látce s otvorem v
trubce mírn˘m posunutím látky.

VloÏte bezpeãnostní praporek, zatlaãte jej tak hluboko, 
jak to pÛjde.

5.7 Poznámky nezbytné pro provoz

Mûli byste dodrÏovat v‰echny bezpeãnostní instrukce na
zaãáktu tohoto oddílu, stejnû jako základní bezpeãnostní
instrukce na zaãátku tohoto návodu.

RozloÏení sil a zatíÏení taÏné tyãe v místû závûsu

V˘chozí poloha sedaãky ve Vozíku Croozer byla navrÏena
pro optimální rozvrÏení sil v pfiípadû, Ïe dûti sedí ve Vozíku s
prázdn˘m zavazadelníkem.
Jedin˘ faktor, kter˘ mÛÏe ovlivnit rozvrÏení sil, je hmotnost
obsahu zavazadelníku.
V˘robce doporuãuje zavazadelník v ãlánku 4. 9 pro pfiepravu
nákladu. Pfieprava nákladu na sedaãce spolu s dítûtem je
zakázana. Jsme také proti pfiepravû zavazadel v prostoru pro
nohy.

Provûfiení zatíÏení taÏné tyãe je dÛleÏité, pokud chcete
pfiepravovat tûÏk˘ náklad v zavazadelníku bûhem pfiepravy
lehkého dítûte nebo pokud pouÏíváte Vá‰ Croozer jako
nákladní vozík.

ZatíÏení tyãe vozíku by mûlo b˘t od 1 do 10 kg v místû  
závûsu pro bezpeãné cestování. ZatíÏení tyãe je hmotnost, 
kterou tyã pÛsobí na závûs, pokud je Vozík naloÏen.

Pokud si nejste jisti, jak veliké je zatíÏení závûsu taÏné tyãe,
vezmûte si na pomoc osobní váhu:

PoloÏte váhu vedle konce taÏné tyãe naloÏeného Vozíku.• 
Stoupnûte si na váhu a poznamenejte si svou hmotnost.• 
Uchopte taÏnou tyã na konci a podrÏte ji asi 30 cm nad • 
zemí. 

Hmotnost zobrazená na displeji, by mûla b˘t o 1-10 kg vy‰‰í
neÏ Va‰e váha.

    VaroVání

VÏdy se vyvarujte pfiejíÏdûní pfiekáÏek pouze jedním kolem
Vozíku, zvlá‰tû v zatáãkách – Vozík lze pfievrhnout i pfii
rychlosti chÛze!

Správnû uchycená taÏná tyã.
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PoÏadavky na taÏné jízdní kolo

VÏdy se ujistûte, Ïe dodrÏujete návod k pouÏití vydan˘m
v˘robce jízdního kola, které pouÏíváte k taÏení Vozíku.
Tady jsou údaje, které byste mûli v návodu vyhledat:

Pfiíklad 1 Pokud v˘robce uvádí “tento bicykl je schopen
táhnoout nebrzdûn˘ pfiívûs o celkové hmotnosti 40 kg” pak
mÛÏete do Vozíku naloÏit 26.1 kg, pokud pouÏívate 13.9 kg
Kid for 1.

Pfiíklad 2 Pokud v˘robce uvádí “ nosnost bicyklu 120 kg
nesmí b˘t pfiekroãena. Prosím berte v úvahu Ïe nesmí b˘t
pfiekroãena ani pfii pfiipojení pfiívûsu” Potom, za úãelem
stanovení celkové zátûÏe musíte poãítat s hmotností kola,
Va‰í vlastní hmotností a hmotnosti plnû naloÏeného Vozíku.
Pro pfiedstavu: pokud jízdní kolo váÏí 15 kg a cyklista 72 kg,
tak mÛÏete naloÏit na Vozík minimálnû 19.1. (120 – 15 – 72
– 13.3 = 19.1).

Hmotnosti Va‰eho Vozíku najdete v ãlánku 10, “Specifikace”

    VaroVání

Pokud v návodu k pouÏití Va‰eho kola není zmínka o
taÏení pfiívûsu, neznamená to, Ïe takové zatíÏení Va‰eho
kola není omezeno. V tomto pfiípadû se radûji obraÈte na
svého odborného prodejce.

Prosím ujistûte se o následujícím pfied kaÏdou 
cestou:

    VaroVání

Pokud pouÏíváte Vozík jako pfiívûs za jízdní kolo, viz
ãlánek 7, koãárkové koleãko nikdy nesmí b˘t pfiipevnûno.

Upozornùní

VÏdy zajistûte závlaãku koãárkového koleãka v otvoru pro
jeho uchycení. Pokud to neudûláte, nezaji‰tûná závlaãka
mÛÏe bûhem cesty po‰kodit dno Vozíku.

Dbejte zv˘‰ené pozornosti bûhem cesty:

DodrÏujte bezpeãnostní pokyny ze zaãátku tohoto  
ãlánku, stejnû jako základní bezpeãnostní pokyny ze 
zaãátku tohoto návodu.

    VaroVání

Pokud se obracíte nebo manévrujete, úhel mezi taÏnou tyãí
a podélnou osou kola nesmí pfiekroãit 90°.
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6. PouÏití Vozíku pro Jogging

6.1 Bezpeãností pokyny pro Jogger

Ujistûte se, Ïe jste si pfieãetli bezpeãnostní pokyny na • 
zaãátku tohoto návodu.
Pfied kaÏdou cestou zkontrolujte, zda v‰echny ãásti jsou • 
pevnû pfiipevnûny, zejména v‰echna kola a madlo.
Pokud Vozík pouÏíváte jako Jogger, koãárkové koleãko • 
nesmí b˘t pfiipevnûno.
Parkujte Vozík pouze na rovn˘ch místech.• 
Pokud parkujete Jogger, vÏdy zajistûte obû parkovací brz-• 
dy. PouÏití pouze jedné brzdy nezajistí Vozík dostateãnû.
Pokud parkujete Vozík, ujistûte se, Ïe se nemÛÏe pfievrátit.• 
Pfii tlaãení Joggeru vÏdy pouÏijte bezpeãnostní poutko • 
upevnûné k madlu a Va‰emu zápûstí.
Inline bruslení s Joggerem není doporuãeno.• 
Abyste se nauãili Vozík dobfie ovládat, nejdfiíve jej • 
vyzkou‰ejte bez dûtí, zato v‰ak plnû naloÏen˘ nûkde na 
klidném místû.
Parkovací brzda není urãena k brzdûní Vozíku.• 
K zabránûní pfievrÏení Vozíku dozadu nepfietûÏujte pfii • 
Joggingu zavazadelník. (viz ãlánek 6.6)
Nikdy nesjíÏdûjte schody s Vozíkem.• 

6.2 ZátûÏové charakteristiky Joggeru

Maximální rychlost na rovinû  15 km/h 

Maximální rychlost v zatáãkách  Vycházková 

Maximální rychlost ve svazích  Vycházková

6.3 Upevnûní ramen pfiedního kola

Berte prosím na vûdomí, Ïe se levé a pravé rameno pfiedního
kola li‰í. Pfii pohledu ve smûru jízdy levé rameno má v sobû
otvor, kter˘ musí zapadnout na trn v drÏáku.

Obû ramena se k drÏáku instalují stejnû jako taÏná tyã
(viz ãlánek 5.5).

    VaroVání

Ujistûte se, Ïe obû bezpeãností závlaãky jsou na sv˘ch
místech a zaji‰tûny klipem.

    VaroVání

VÏdy se ujistûte, Ïe jsou obû ramena dokonale pfiipevnûna.
Pokud ne, mohou se uvolnit z Vozíku a zpÛsobit tak váÏnou
nehodu.

    VaroVání

Inline bruslení s Joggerem není doporuãeno.
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6.4 Pfiipevnûní Joggingového kola

Osa Joggeru je na dvou místech zplo‰tûna.

Otevfiete rychloupínák Joggeru co nejvíce. VloÏte Joggingové
kolo do v˘fiezu na koních ramen tak, aby plo‰ky na koncích
osy byly rovnobûÏné s v˘fiezy.

Utáhnûte matici rychloupínáku dokud se nedotkne povrchu
vidlice. Zavfiete rychloupínák.

Pokud nelze kolo zasunout do v˘fiezu, povolte matici
rychloupínáku.

Zatlaãte Joggingové koleãko co nejdále do v˘fiezu a
zarovnejte jej ve smûru jízdy.

Rychloupínák je spolehlivû utaÏen, pokud jasnû cítíte odpor
pfii jeho zavírání. Mûli byste cítit tento odpor asi 60° pfied
dovfiením páãky rychloupínáku.

Upozornùní

Ujistûte se, Ïe rychloupínák je dostateãnû utaÏen. Pokud
ne, Joggingové koleãko se mÛÏe uvolnit a v nejhor‰ím
pfiípadû vypadnout z ramen. Pokud je utaÏeno pfiíli‰,
plastové koncovky ramen se mohou po‰kodit.

Pro vyjmutí Joggingového koleãka uvolnûte rychloupínák a
povolte matici o 2 aÏ 3 závity.

Tip

Nedostateãnû rovné vedení Joggeru mÛÏete nastavit
zmûnou polohy koleãka v dráÏkách.

V zavfiené poloze by nemûla b˘t páãka rychloupínáku ve
smûru v˘fiezu. Páãku by nebylo moÏno pfieklopit do krajní 
polohy a utaÏení rychloupínáku by nebylo dostateãné.
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6.5 Pfiipevnûní a pouÏití bezpeãnostního
poutka

K zabránûní nekontrolovaného pohybu Vozíku je tento
vybaven bezpeãnostním poutkem.  

Poutko se nachází v malé vnitfiní kapsiãce v zadní ãásti rámu
(viz ãlánek 4.9).

Navléknûte men‰í oko poutka na trubku madla, jak je
popsáno v ãlánku 4.4.

Bûhem cesty si navléknûte vût‰í oãko kolem zápûstí.

Pokud bezpeãnostní poutko nepouÏíváte napfiíklad pfii taÏení
za kolem, mÛÏete je uloÏit v kapse ve stropu Vozíku.

Upozornùní

Zajistûte, aby si dûti nestoupaly na ramena pfiedního kola
bûhem nastupování nebo vystupování z Vozíku.

Upozornùní

PokaÏdé zajistûte závlaãku koãárkového koleãka v otvoru
drÏáku. Pfii jejím uvolnûní se mÛÏe po‰kodit podlaha
Vozíku.

    VaroVání

Pfii pouÏití jako Jogger nesmí b˘t koãárkové koleãko
pfiipevnûno.

    VaroVání

Pfii pouÏití Vozíku jako Jogger si vÏdy navléknûte na
zápûstí bezpeãnostní poutko pfipevnûné k madlu. Tím
zabráníte pfiípadnému odjetí Vozíku pryã. 

    VaroVání

Pro zabránûní pfievrÏení Vozíku dozadu nepfietûÏujte
bûhem Joggingu zavazadelník. Správné umístûní tûÏi‰tû
zkontrolujete takto:
Ztlaãte madlo dolÛ o cca 15 cm. Vozík se musí vrátít  
zpátky na v‰echna 3 kola a nepfievrátit se dozadu.

6.6 Poznámky nezbytné pro provoz

Mûli byste sledovat bezpeãnostní pokyny ze zaãátku tohoto
ãlánku, stejnû jako základní bezpeãností pokyny ze zaãátku
tohoto návodu.
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7. PouÏití jako koãárek

7.1 Bezpeãnostní pokyny pro koãárek 

Ujistûte se, Ïe jste si pfieãetli bezpeãnostní pokyny na • 
zaãátku tohoto návodu.
Pfied kaÏdou cestou zkontrolujte, zda v‰echny ãásti jsou • 
pevnû pfiipevnûny, zejména v‰echna kola a madlo.
Parkujte Vozík pouze na rovn˘ch místech.• 
Pokud parkujete koãárek, vÏdy zajistûte obû parkovací • 
brzdy. PouÏití pouze jedné brzdy nezajistí Vozík  
dostateãnû.
Pfii tlaãení koãárku vÏdy pouÏijte bezpeãnostní poutko • 
upevnûné k madlu a Va‰emu zápûstí.
Inline bruslení s koãárkem není doporuãeno.• 
Jogging s koãárkem není doporuãen.• 
Parkovací brzda není urãena k brzdûní Vozíku.• 
K zabránûní k pfievrÏení Vozíku dozadu nepfietûÏujte pfii • 
Joggingu zavazadelník. (viz ãlánek 7.5).
Nikdy nesjíÏdûjte s koãárkem schody.• 

7.2 ZátûÏové charakteristiky koãárku

Maximální rychlost  Vycházková

7.3 Pfiipevnûní koãárkového koleãka

Pokud poprvé pfiipevÀujete koãárkové koleãko,  
doporuãujeme. Vám postavit Vozík na zadní stranu.  
To Vám poskytne lep‰í v˘hled na místo montáÏe a  
dostateãn˘ prostor pro instalaci.

Poté, co jste uvolnili závlaãku z otvoru drÏáku, zasuÀte ãep
koleãka do drÏáku.

ZasuÀte bezpeãnostní závlaãku do otvoru v drÏáku.

    VaroVání

Inline bruslení a jogging s koãárkem není doporuãeno.
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Zajistûte závlaãku ve správné poloze bezpeãnostním klipem.

7.4 Pfiipevnûní a pouÏití bezpeãnostního
poutka

K zabránûní nekontrolovaného pohybu Vozíku je tento
vybaven bezpeãnostním poutkem. 

Poutko se nachází v malé vnitfiní kapsiãce v zadní ãásti rámu
(viz ãlánek 4.9).

Navléknûte men‰í oko poutka na trubku madla, jak je
popsáno v ãlánku 4.4.

Bûhem cesty si navléknûte vût‰í oãko kolem zápûstí.

Pokud bezpeãnostní poutko nepouÏíváte napfiíklad pfii taÏení
za kolem, mÛÏete je uloÏit v kapse ve stropu Vozíku.

7.5 Poznámky nezbytné pro provoz

Mûli byste sledovat bezpeãnostní pokyny ze zaãátku tohoto
ãlánku, stejnû jako základní bezpeãností pokyny ze zaãátku
tohoto návodu.

Upozornùní

Ujistûte se, Ïe závlaãky drÏákÛ ramen joggeru a taÏné
tyãe jsou zaji‰tûny na sv˘ch místech. Po jejich uvolnûní by
mohlo dojít k po‰kození Vozíku.

Upozornùní

Pfii pfiejíÏdûní vût‰ích kamenÛ nebo vût‰ích pfiekáÏek
se mÛÏe koãárkové koleãko stejnû tak jako jeho drÏák
po‰kodit.

    VaroVání

Pro zabránûní pfievrÏení Vozíku dozadu nepfietûÏujte
bûhem Joggingu zavazadelník. Správné umístûní tûÏi‰tû
zkontrolujete takto:
Ztlaãte madlo dolÛ o cca 15 cm. Vozík se musí vrátít  
zpátky na v‰echna 3 kola a nepfievrátit se dozadu.

    VaroVání

Pfii pouÏití Vozíku jako Koãárek si vÏdy navléknûte na
zápûstí bezpeãnostní poutko pfipevnûné k madlu. Tím z
abráníte pfiípadnému odjetí Vozíku pryã.
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8. Liste d’accessoires
Croozer Miminkovník: vloÏka pro novorozence
Croozer opora hlavy a trupu: pro dûti od 10 do 20 mûsícÛ
Zavinovaãka
Sluneãní clona
Fusak
Celoroãní fusak
Plá‰tûnka
Gumová podloÏka pod nohy
Závûs
Svûtla
Parkovací potah
Nosiã lahve a drobností na madlo

9. Servis, údrÏba a skladování

    VaroVání
Pokud nejsou zaji‰Èovací kuliãky dobfie udrÏovány, mohou
ztratit svou dÛleÏitou funkci. To mÛÏe zpÛsobit ztrátu kola s
váÏn˘mi následky.

    VaroVání
Pokud jsou zfiejmé známky po‰kození taÏné tyãe, tato musí
b˘t vymûnûna. Pfiedejdete tak následkÛm moÏné nehody.
Poraìte se o tom se sv˘m odporn˘m prodejcem.

Oãi‰tûte osy kol jistící kuliãky na koncích a tlaãítko k uvolnûní
kola. Naneste trochu tuku na zaji‰Èovací kuliãky a nûkolikrát
stisknûte tlaãítko.

Kola

Nechte svá kola (pneu, ráfky, napnutí drátÛ, loÏisko)
zkontrolovat jednou roãnû sv˘m odborn˘m prodejcem.

Vyãistûte kola peãlivû a o‰etfiete je ochrann˘m voskem,
zejména pokud je pouÏíváte v zimû.

Potahová látka

Kontrolujte pravidelnû potah, nejeví-li známky po‰kození
(trhliny).

    VaroVání

Trhliny v potahu pfiedstavují vysoké bezpeãnostní riziko.
Skrz díry v potahu mÛÏe pfiijít Va‰e dítû do kontaktu s koly
nebo porvrchem vozovky. Pokud objevíte díru v potahu 
kontaktujte odborného prodejce co nejdfiíve: potah musí 
b˘t ihned opraven nebo vymûnûn.

Látku potahu lze oãistit bûÏn˘m m˘dlem nebo jemn˘m
ãistícím prostfiedkem a teplou vodou. Nikdy nepouÏívejte
‰krabky nebo ãistící písky.

Skladování 

Skladujte svÛj Croozer na ãistém a dobfie vûtraném místû.
Pfied uloÏením musí b˘t Vozík dokonale vysu‰en pro prevenci
vzniku plísní a jin˘m projevÛm vlhkosti.

K zabránûní ztráty barev nenechávejte stát Vozík dlouho na
slunci.

Neskladujte Vozík po dlouhou dobu pfiipojen˘ k jízdnímu kolu.

Základní údrÏba

Prohlédnûte si svÛj Vozík.

V‰echny lakované, chromované nebo galvanizované ãásti
(vãetnû ‰roubov˘ch spojÛ) by mûly b˘t pravidelnû ãistûny a
chránûny pomocí dostupn˘ch prostfiedkÛ k tomu urãen˘ch.

Poraìte se sv˘jm specializovan˘m prodejcem, které
prostfiedky na ochranu Vozíku pouÏít.

TaÏná tyã

Pravidelnû kontrolujte taÏnou tyã, zda není po‰kozená.
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10. Technické specifikace

D x · x V bez madla 
(Croozer Kid for 1)  103 x 73,5 x 85 cm
(Croozer Kid for 2)  106 x 88 x 85 cm

D x · x V ve sloÏeném stavu
(Croozer Kid for 1)  111 x 73 x 29 cm
(Croozer Kid for 2)  112 x 87,5 x 30 cm

Hmotnost prázdného Vozíku
(Croozer Kid for 1)  13,3 kg
(Croozer Kid for 2)  14,6 kg

Nosnost
(Croozer Kid for 1)  35 kg
(Croozer Kid for 2)  45 kg

Velikost kol Vozíku  20"

Velikost Joggingového kola  16" 

Velikost koãárkového kola  8"

11. Záruka

Záruka na v˘robek pokr˘vá v˘robní vady. Po‰kození v˘robku
nevhodn˘m pouÏitím, pouÏitím síly, zanedbáním údrÏby nebo
bûÏn˘m opotfiebením jsou vylouãena z bûÏné záruky.
Na v˘robek je poskytována 24 mûsícÛ. 

Na‰e v˘robky se skládají také z ãástí, podléhajících bûÏnému
opotfiebení za bûÏného pouÏití. V˘‰e opotfiebení závisí na
podmínkách pouÏívání a na tom, jak je ãasto Vozík servisován
a udrÏován.

V této souvilosti uvádíme, Ïe nûkteré ãásti (zejména u Vozíku
pouÏívaného dennû za kaÏdého poãasí) mohou pfiesáhnout
limit je‰tû pfied vypr‰ením záruky.

Pro Va‰í informaci zde uvádíme tabulku nejdÛleÏitûj‰ích vlivÛ
na opotfiebení a jmenujeme zde typické faktory, které mohou
zapfiíãinit pfiekroãení únosné míry opotfiebení.

VÏdy záleÏí na:

ZpÛsobu pouÏití• 
âetnosti pouÏívání• 
Péãi a údrÏbû• 

Funkãní opotfiebení vozíku a jeho ãástí naleznete v
následující tabulce.

Faktory které zvy‰ují opotfiebení vozíku:

Ujeté km • 

PfieváÏení: • 
Cestujících 
Nákladu 

ZpÛsob jízdy: • 
StpeÀ zrychlení a brzdûní 

Ostré projíÏdûní zatáãek • 

Vlivy poãasí: • 
UV záfiení 
Vlhkost 
·pína 
Teplota 
Slan˘ vzduch 
Kontakt se slanou vodou 
Solené silnice 

ZpÛsob skladování • 

ÚroveÀ údrÏby: • 
Intervaly údrÏby 
Prostfiedky, pouÏívané k údrÏbû 
Skladování 
Servisní a kontrolní ãinnost

Prosím, vûnujte pozornost tabulce faktorÛ na poslední 
stranû. V této tabulce se seznámíte s faktory, ovlivÀujícícmi 
Ïivotnost vozíku.

Postup pfii reklamaci nebo potfiebû servisu

V pfiípadû potfieby fie‰ení reklamace nebo servisního úkonu, 
prosím, kontaktujte svého odborného prodejce. PomÛÏe 
Vám pfiímo nebo Vás zkontaktuje s námi. Pro rychlé vyfiízení 
si pfiipravte kopii kupního dokladu a v˘robní ãíslo Va‰eho 
vozíku.

V˘robní ãíslo naleznete v levé ãásti vnitfií rámové trubky na 
dnû zavazadelníku.
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Faktory které zvy‰ují opotfiebení vozíku:

www.croozer.eu
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ZpÛsob jízdy: 
StupeÀ zrychlení a brzdûní xxx

Ostré projíÏdûní zatáãek xxx xxx
Vlivy poãasí:
UV záfiení

Vlhkost

·pína

Teplota

Slan˘ vzduch

Kontakt se slanou vodou

Solené silnice

xx1

xx3

xx
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x
xx
xx
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xx
xx
x
x

xx

xx
xx
xx
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xx
xx
xx

xx
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xx
xx6
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xxx
xxx

xx2

x
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x

x
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xx
xx
xx

Skladování x3 x3 x3 x3 x4

Vlivy na opotfiebení a po‰kození
x Stfiední vliv na opotfiebení a po‰kození 
xx Siln˘ vliv na opotfiebení a po‰kození 
xxx Rozhodující vliv na opotfiebení a po‰kození

1 Pokud moÏno pfiedcházejte vystavení silnému sluneãnímu svûtlu 
2 Pokud moÏno pfiedcházejte dlouhodobému vystavení sluneãnímu svûtlu 
3 Pfiedcházejte tvorbû plísnû skladováním na suchém místû 
4 Bez opotfiebení pfii skladování v zavû‰ené poloze 
5 DÛkladnû pfiezkoumejte tlak v pneumatikách 
6 Zima: Pfii teplotách pod 20°C / -4°F materiály kfiehnou a mohou prasknout.

Faktory opotfiebení

Díly a ãásti


