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Záruka výrobce

Certifikáty
Kidgoo splňuje všechny bezpečnostní požadavky evropské bezpečnostní normy EN 15918. 
Zohledněn byl také standard pro kočárky EN 1888. Naše dětské přívěsy za jízdní kola splňují 
také všechny emisní limity požadované evropskými bezpečnostními normami. Dodržování 
zákonných mezních hodnot škodlivých látek pro všechny textilie pro rok 2007 také pravidelně 
kontrolují nezávislé zkušební ústavy, jako je TÜV. Řízení kvality je certifikováno podle ISO 9001.

Tip!

Ujistěte se, že získáte naši exkluzivní záruku. Stačí si 
zaregistrovat váš nový vozík Qeridoo online na adrese: 
herstellergarantie.qeridoo.de.

Další informace o záruce výrobce naleznete v části: Záruční 
podmínky na straně 35.
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TELLERGARANTIE

Dokumentace

Pozor!

Prohlášení v této dokumentaci nelze interpretovat jako ujištění o konkrétní vlastnosti 
produktu. Navzdory veškeré snaze vyhnout se technickým nepřesnostem nebo 
opomenutím, není možné zcela vyloučit možnost jejich vzniku. Pokud to bude nutné, 
jednotlivé části informací lze okamžitě a bez zvláštního upozornění měnit.

Tuto dokumentaci si můžete objednat u společnosti Qeridoo GmbH v jiných jazycích nebo si ji 
můžete stáhnout na adrese na našem webu, pokud je již k dispozici. Navštivte nás na adrese: 
www.qeridoo.de

Autorská práva
Všechna práva na dokumentaci zůstávají u společnosti Qeridoo GmbH.

Texty, hodnoty a ilustrace nesmějí být kopírovány, distribuovány, používány pro konkurenční účely 
nebo předávány na ostatní. Pokud jsou v této dokumentaci použity jiné názvy produktů, musí být 
obvykle považovány za registrované ochranné známky příslušného výrobce.

» REACH (seznam SVHC)
» PAK
» Rozpustné těžké kovy
» Alergeny
» Formaldehyd
» Zpomalovače hoření

» Změkčovadla
» Třecí / potní / sliny / barevný lesk
» Chlorované parafiny s krátkým 

řetězcem
» Organocíničité sloučeniny
» Azo barviva

Zkoušky na škodlivé látky

Výslovnost a význam
Výraz Qeridoo byl odvozen od španělského querido, které 
znamená: mít rád nebo milovat.

A to je přesně to, co děláme. Milujeme naše výrobky.
Qeridoo - keˈɾi.do

Chemické testy
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Správné použití
Speedkid byl navržen jako vozík za jízdní kola. Lze ovšem použít jako kočárek a jako sportovní 
kočárek pro rychlou chůzi a běh. V režimu Přívěsu za kolo připojte pomocí tažného zařízení a spojky 
k vhodnému dopravnímu prostředku (jízdní kolo nebo elektrokolo s maximální rychlostí 25 km/h). S 
připojeným kočárkovým kolečkem může být Speedkid používán jako kočárek. S připojeným běžeckým 
kolečkem (není součástí balení) může být požíván jako kočárek pro rychlou chůzi nebo běh.

Speedkid je k dispozici jako jednomístný (Speedkid1) nebo jako dvoumístný (Speedkid2) a měl 
by být použit výhradně pro soukromou dopravu pro jedno nebo dvě děti na zpevněných trasách. 
Můžete také převážet zavazadla v prostorech určených k tomuto účelu za předpokladu, že dodržíte 
přípustné hmotnostní limity a bezpečně uložíte zavazadlo tak, aby náklad byl rovnoměrně rozložen.

Během jízdy musí být každé dítě zajištěno v sedadle bezpečnostním pásem. Pokud povezete pouze 
jedno dítě ve dvoumístné verzi, musíte změnit uspořádání pásů podle pokynů v kapitole Sezení 
uprostřed (Speedkid2) na straně 21, tak aby dítě sedělo bezpečně na středu vozíku.

Speedkid splňuje všechny bezpečnostní požadavky evropské normy pro jízdní kola a přívěsy na 
jízdní kola (DIN EN 15918). Zohledněn byl také standard pro kočárky EN 1888. V režimu Přívěsu za 
kolo musí zadní světlo být instalováno v souladu s předpisy o silničním provozu a být používáno ve 
tmě nebo při špatné viditelnosti.

Před použitím vozíku Speedkid zkontrolujte, jaké místní předpisy platí a jak lze produkt používat.

Nesmí se používat na nezpevněném povrchu, k přepravě zavazadel v prostoru pro cestující, k 
přepravě zvířat nebo pro komerční použití. Je nezbytné dodržovat mezní hodnoty uvedené v 
kapitole Limity výkonu na straně 4 a zkontrolovat je před každou cestou. Ve všech případech je 
jezdec táhnoucí vozík nebo osoba, která jej tlačí jako kočárek, odpovědná za správné používání a 
způsobilost k provozu.

Limity výkonu
Speedkid lze bezpečně používat, pouze pokud pozorně sledujete a dodržujete následující pro-
vozní limity v každém režimu:

Požadavky na cestující Speedkid1 Speedkid2
Váhy

Přípustná celková hmotnost (Speedkid + děti + zavazadla) 50 kg 60 kg

Přípustné užitečné zatížení (děti + zavazadla) 35,5 kg 44,5 kg

Maximální celková hmotnost dvou dětí - 44 kg

Maximální hmotnost na dítě 22 kg 22 kg

Úložný prostor 7 kg 7 kg

Stáří

Minimální věk (bez příslušenství) 
Dítě musí být schopno sedět samostatně. Pro děti ve věku do
do 18 měsíců, doporučujeme použít komfortní vložku.

6 měsíců 6 měsíců

Minimální věk (s příslušenstvím) 1. měsíc 1. měsíc

Maximální věk 6 let 6 let

Velikost

Maximální výška 116,5 cm 116,5 cm

Pokud se používá příslušenství, musí být odečteno od užitečného zatížení. Hmotnost prázdného 
přívěsu s instalovaným příslušenstvím plus užitečné zatížení nesmí překročit přípustnou celkovou 
nosnost.

Úvod
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Úvod

Požadavky na tažné zařízení Speedkid1 a Speedkid2

Přípustný rozsah zatížení tažného zařízení 
(na kapse spojky tažného zařízení) 0 – 8 kg

Minimální okolní teplota -10° C

Požadavky na tažné vozidlo Speedkid1 a Speedkid2

Typ vozidla kolo, elektrokolo 
(podporováno až 25 km/h)

Maximální přípustná rychlost 25 km/h; v zatáčkách max. 7 km/h (cca 
rychlost chůze)

Velikost zadního kola 25" – 29"

Velikost

Děti mohou být přepravovány do maximální velikosti 116,5 cm.
Pro režim Přívěs za kolo platí následující dodatečná omezení:

Poznámky k uživatelské příručce
Tato uživatelská příručka vám poskytuje informace o všech technických a bezpečnostních 
aspektech, které potřebujete pro montáž, používání a údržbu vozíku Speedkid.

 » Přečtěte si celou uživatelskou příručku.
 » Využijte uživatelskou příručku a poskytněte pokyny všem uživatelům.
 » Uživatelskou příručku mějte vždy v blízkosti vozíku Speedkid.

Pozor!

Identifikuje upozornění týkající se středního rizika nebezpečí. Označuje možná 
nebezpečí, která mohou vést k škodám na majetku při nedodržení pokynů.

Nebezpečí!

Identifikuje upozornění týkající se vysokého rizika nebezpečí. Označuje možná 
nebezpečí, která mohou vést ke zranění při nedodržení pokynů.

Tip!

Identifikuje důležité informace vztahující se k aktuálnímu předmětu. Označuje 
alternativní akce, další informační zdroje nebo užitečné tipy.

Všechny uvedené polohy (levá, pravá, přední, zadní, horní, dolní atd.) Se vztahují k perspektivě stojícího 
diváka za tlačnou rukojetí a při pohledu ve směru jízdy. Tažná tyč je proto vpředu a rukojeť vzadu.

V této uživatelské příručce slovo uživatel označuje osobu, která přepravuje děti vozíkem Speedkid 
a dělá nezbytné úpravy na vozíku a kole.

Tato uživatelská příručka platí pro Speedkid1 i Speedkid2.

Odchylka barev

Některé ilustrace mohou zobrazovat funkční tlačítka v různých barvách (petrolejová a šedá) v 
závislosti na modelu.

Následující typografické prvky jsou použity v uživatelské příručce k označení možného zdroje 
nebezpečí nebo speciální informace:
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Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí!

Přečtěte si pozorně níže uvedené pokyny. Bezpečnostní a preventivní předpisy 
platné ve vašem regionu a zákonná pravidla, jako např. dopravní předpisy a 
pravidla silničního provozu platí a mají přednost v případech pochybností.

Ujistěte se, že Speedkid používají pouze osoby vhodné pro jeho provoz, jak je 
definováno níže. Uživatelé si musí tuto uživatelskou příručku přečíst a porozumět 
jí v plném rozsahu.

Pozor!

Speedkid není hračkou a nesmí být jako takový zneužíván. To znamená, že není 
přípustné připevnit Speedkid za dětské kolo.

Uživatelé
 » Uživatelé jsou definováni jako následující osoby:

 – Každá osoba, která provádí montážní práce na vozíku nebo mění jeho nastavení.
 – Jezdec tažného vozidla v režimu Přívěs za kolo.
 – Provozovatel v režimu Kočárek nebo Sportovní kočárek.

 » Uživatel musí mít nejméně 16 let a musí být dostatečně duševně zralý, aby mohl používat 
Speedkid a transportovat děti.

 » V režimu Kočárek je provoz mladší osoby povolen, pokud je pod dohledem osoby, která 
splňuje výše uvedené požadavky.

 » Uživatel je vždy zodpovědný za správné používání a způsobilost vozíku Speedkid pro provoz na 
silnici.

Provozní podmínky
 » Speedkid nesmí být používán pro komerční účely.
 » Před prvním použitím zkontrolujte pevné utažení šroubových spojů. Zejména držák tažné 

tyče, výplety a pevné osy kol musí být před použitím zkontrolovány.
 » Před každou jízdou zkontrolujte, zda je Speedkid ve správném a technicky bezchybném 

stavu. Proveďte vizuální kontrolu, a zejména věnujte pozornost pokynům a kontrolním 
seznamům uvedeným v kapitole Intervaly údržby na straně 29. Poznámky v kapitole Před 
každou jízdou a Měsíční (nebo každých 200 km) platí také pro první použití vozíku Speedkid.

 » Pokud cestujete přes hranice státu nebo pokud chcete vzít Speedkid s sebou na výlety do 
zahraničí, informujte se také o pravidlech a dopravních předpisech pro konkrétní zemi.

 » Před každou jízdou se ujistěte, že byly splněny požadavky pro konkrétní režim. Dbejte 
zejména na tabulku a pokyny v kapitole Nastavení režimu na straně 19.

 » V režimu Přívěsu za kolo musí být zadní světlo umístěno na levé straně rukojeti v souladu s 
místními předpisy pro silniční provoz a pro jízdu ve tmě nebo při zhoršené viditelnosti.

 » Před každou jízdou uzavřete vnitřní část vrchlíku 2 v 1, aby integrovaná síť proti hmyzu 
chránila děti před hmyzem a malými kameny. V provozu by měla být uzavřena také ochranná 
stříška a otevřené ventilační okno pro zajištění ochrany před výfukovými plyny.



Speedkid 2020 Změny vyhrazeny. – 09|2020 – 7

Bezpečnostní pokyny

Pasažér
 » Jedno dítě může být přepravováno pomocí Speedkid1 a až dvě děti ve věku od 6 měsíců do 6 

let pomocí Speedkid2. Chcete-li zajistit děti, které jsou mladší než 6 měsíců nebo které samy 
nemohou sedět vzpřímeně, musí být použito speciální příslušenství, viz  
qeridoo.de/zubehoer-2-2.

 » Děti nesmí být vyšší než 116,5 cm, aby měly v každé situaci dostatečný 
prostor.

 » Každé dítě musí být řádně upevněno pomocí 5bodového bezpečnostního 
pásu.

 » Při každé jízdě musí děti nosit cyklistickou helmu. To se doporučuje také 
pro cyklisty v režimu přívěsu, kteří by měli jít dobrým příkladem.

 » Před každou cestou vysvětlete dětem, že se musí chovat náležitě. Je 
třeba přísně zakázat uvolňování bezpečnostních pásů, nadměrné kývání nebo vyklápění.

 » Zajistěte dobré větrání v kabině a přizpůsobte dětské oblečení povětrnostním podmínkám a 
vnitřní teplotě kabiny.

 » Nikdy nenechávejte děti v Speedkid bez dozoru a ujistěte se, že se děti cítí dobře.
 » Během delších cest dělejte pravidelné přestávky, na které se děti mohou dostat ven a 

pohybovat se. Zajistěte dostatečný příjem tekutin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tažné vozidlo (režim Přívěsu za kolo)
 » Jako tažné vozidlo není dovoleno používat vozidla, která musí být registrována jako jsou 

motorová elektrická kola s podporou pro rychlosti do 45 km/h, elektrokola čipovaná nebo 
vozidla se spalovacím motorem.

 » Vezměte prosím na vědomí, že přívěsy na jízdní kola tažené elektricky poháněnými koly 
(EPAC) mohou být omezeny zákonem.

 » Kolo nebo elektrokolo (s podporou pro rychlosti do 25 km/h) musí být technicky způsobilé 
a vhodné pro tažení nákladu v souladu s přípustnou celkovou hmotností. Maximální 
přípustná celková nosnost je uvedena v kapitole Limity výkonu na straně 4. Podrobnosti si 
také přečtěte v návodu k obsluze k tažnému vozidlu nebo se obraťte na specializovaného 
prodejce, aby provedl vhodnou kontrolu.

 » Před každou jízdou otestujte funkci brzd, brzdových obložení a pneumatik kola a zkontrolujte 
jejich opotřebení. Zkontrolujte, zda je spojka bezpečná.

 » Pro přepravu cestujících by mělo být kolo vybaveno zpětným zrcátkem. Fungující světla 
splňující předpisy silničního provozu jsou povinné pro cesty ve tmě nebo za podmínek se 
zhoršenou viditelností.

Údržba a skladování
 » Dodržujte všechny pokyny týkající se péče a údržby vozíku Speedkid a dodržujte uvedené 

intervaly údržby, viz Péče a údržba na straně 29.
 » Instalujte a používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly vyrobené nebo 

doporučené společností Qeridoo. Používání jiných produktů zbavuje výrobce odpovědnosti.
 » Provádějte pouze konstrukční úpravy nebo rozšíření vozíku schváleným příslušenstvím a 

v souladu s montážními pokyny. Jakákoli další manipulace, která není vyloženě písemně 
schválena výrobcem, zbavuje výrobce odpovědnosti v případě nehody a závady.

 » Postupujte podle pokynů v kapitole Skladování na stránce 27, abyste správně uložili vozík 
Speedkid, když není v provozu.
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Jízda na kole s vozíkem 
Způsob, jakým se kolo pohybuje, se při tažení přívěsu významně mění, a to zejména při brzdění a 
zatáčení. S ohledem na to věnujte pozornost následujícímu:

 » Před jízdou na silnici si procvičte jízdu na kole s přívěsem.
 » Netransportujte ve vozíku děti, dokud se neobeznámíte s různými jízdními vlastnostmi v 

terénu.
 » Myslete na bezpečnost dětí, kdykoli jedete, a vždy přizpůsobte svou jízdu a rychlost místním 

podmínkám a nikdy nezapomeňte, že táhnete přívěs.

Nebezpečí!

Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poškození 
majetku a zranění.

Bezpečnostní pokyny

Opatrná jízda
 » Vždy jezděte opatrně a snažte se předvídat.
 » Brzděte včas, než vjedete do zatáček, křižovatek, překážek atd.
 » Nerovnoměrné povrchy vždy projíždějte pomalu. Vyhněte se schodům, eskalátorům a velmi 

strmým úsekům.
 » Sestupte z kola před obrubníkem a pomalu na něj najeďte.

Dodatečná hmotnost
 » Při plném zatížení váží Speedkid1 až 50 kg a Speedkid2 váží až 60 kg, jízdní kolo se tak 

musí kromě vlastní hmotnosti a hmotnosti jezdce, brzdění a držení stopy, vypořádat s 
následujícími faktory:

 – Trhavé tahání a brzdění – způsobuje vysoké zatížení na spojce a tažné tyči, a tím zvyšuje 
jejich opotřebení.

 – Delší brzdné dráhy – brzdění je mnohem delší a napětí na brzdových obloženích je větší. 
Brzdná dráha se dále zvětšuje při jízdě na mokrém povrchu a z kopce.

 – Během brzdění, zejména v zatáčkách, se přívěs může kymácet nebo tlačit na zadní kolo 
jízdního kola a snížit jeho trakci.

 – Vysoká odstředivá síla v zatáčkách může vést k převrácení přívěsu na stranu.
 » Nepřekračujte maximální povolenou rychlost 25 km/h a vyhýbejte se jízdě pod úhlem.
 » Jezděte z kopce a skrz zatáčky rychlostí chůze (max. 7 km/h), abyste vyloučili nadměrné 

odstředivé síly.

Dodatečná šířka
 » Dvě boční kola vozíku Speedkid běží mimo obvyklou stopu jízdního kola. Na všech trasách, 

zejména tam, kde existují překážky a výmoly, pamatujte, že pro bezpečnou jízdu budete vždy 
potřebovat dodatečný prostor.

 » Speedkid1 je 77 cm široký a Speedkid2 je široký 87 cm. Udržujte dostatečnou vzdálenost od 
překážky a vyhněte se příliš úzkým trasám. Vždy projíždějte úzká místa a zatáčky pomalu.

 » Jízdní kolo a přívěs mají dohromady celkovou délku nejméně 2,5 m. Projíždějte zatáčky 
většími oblouky než obvykle a mějte na paměti extra prostor potřebný pro vnitřní kolo 
Speedkid.
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Obsah balení

01 Kabina se sedadly a pětibodové 
bezpečnostní pásy 

Rukojeť s popruhem a parkovací brzda 

Světlo (StVZO - kompatibilní) 

Tažná tyč se spojkou a zajišťovacím 
popruhem 

Volitelné opěrky hlavy

03

04

02

05

Kočárkové kolečko 

Vlajka s 2 dílnou hůlkou a spojka 

Kryt kola (2 x) 

2 kola

06

07

08

09

Obsah balení zahrnuje některé předem připravené funkční části vozíku Speedkid.

 » Rozbalte všechny dodané díly a položte je na čistý povrch.
 » Zkontrolujte obsah balení podle seznamu.

Pozor!

Pokud některé součásti chybí nebo pokud zjistíte, že produkt je poškozen, přečtěte 
si Informace o podpoře na straně 34.

Seznámení s výrobkem

01
02

03

04

05

06

07
08

09

Momenty 
Doporučené utahovací momenty najdete pod následujícím odkazem: 
www.drehmoment.qeridoo.de    
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Komponenty a ovládací prvky
Boční pohled

Seznámení s výrobkem

01 02 04 05

06

07

08

09

10111214 1315

18

17

Kabina (rám vyrobený z hliníkových trubek s 
potahem odolným proti povětrnostním vlivům)

Kabina 2 v 1 pro ochranu před hmyzem a 
stříkající vodou, lze srolovat

stabilní sluneční clona

Panoramatická střecha s větráním

Boční okno s linkou reflektoru a ventilačním 
rohem

Poutko na zápěstí pro režim buggy a walker

Sedadla s 5bodovými bezpečnostními pásy 
a volitelnými opěrkami hlavy

Sklopná trubka systému se závěsem

Listové odpružení

Vzduchový ventil (auto ventil, typ Schrader)

Oběžné kolo 20 "s nápravou

Reflexní pásky

Oj pro režim přívěsu

Připojení oje

Zamykací tlačítko

Buggy kolo pro tříkolový provoz v 
režimu buggy nebo walker

Přepínač provozního režimu:
Buggy režim: kolo se otáčí
Režim Jogger: kolo v přímé linii
Režim přívěsu: kolo buggy odstraněno

Držák kočárku na rámu kabiny

Přední reflektor, bílý

01

03

05

02

06

11

13

17

16

12

04

07

09

08

14

15

18

19

16

10

18

19

03
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01

15

13

12

02 04

05

06

07

0810

03 

Hvězdicový šroub s trubkovou svorkou 
Upevnění táhla

Tlačítka, výškově nastavitelné pomocí 
Funkce chrániče hlavy, ochrana při 
převrácení

Tlačítko pro nastavení výšky Posuňte 
rukojeť

Parkovací brzda

Ventilační okno, sklopné

Poloha zadního světla

Zadní odrazka, červená

Úložný prostor pod rukojetí

Spojovací kapsa s aretací kolíku a 
bezpečnostním popruhem pro upevnění 
oje k rámu kola

Gumové víčko pro odblokování přední 
nápravy při montáži kola

Deflektory kol pro odstranění překážek

2 malé kapsy na věci v prostoru pro nohy 
kabiny

Reflexní švy v textilním potahu

Prstencová kapsa pro držení prutové 
pruty

Odemknutí skládacího systému

01

03

05

02

06

11

14

10

04

07

13

Seznámení s výrobkem

Komponenty a ovládací prvky
Zadní pohled

08

11

13

14

15

09

09

12
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Níže naleznete všechny informace, které jsou nutné ke správnému sestavení vozíku Speedkid.

 » Ujistěte se, že máte dostatek místa pro jeho montáž. Také věnujte pozornost šířce dveří v 
místě instalace: Speedkid1 je široký 77 cm s namontovanými kryty kol a Speedkid2 je široký 
87 cm.

 » Postupujte podle pokynů krok za krokem.
 » Pokud je to nutné, naskenujte QR kód a sledujte video s montáži na 

internetu.
 » Naše video návody najdete na našem kanálu YouTube  

www.youtube.com/user/Qeridoo

Nebezpečí!

Nikdy neprovádějte montáž, pokud jsou v kabině děti. Držte děti mimo dosah 
během montáže. 

Při manipulaci s pohyblivými komponenty se ujistěte, že nehrozí zachycení rukou 
nebo prstů. Před prvním použitím zkontrolujte všechny šroubové a zástrčné spoje 
a jejich funkčnost

Rozbalte obsah
 » Odstraňte obalové materiály a všechny ochranné víčka a zlikvidujte je v souladu s pokyny pro 

ochranu životního prostředí platnými ve vaší oblasti.
 » Odřízněte kabelové spony na spodní části kabiny.
 » Před sestavením dílů si přečtěte kapitolu „Sestavení“ na straně 12.

Rozkládání kabiny
 » Nerozloženou kabinu umístěte do prostoru montáže.
 » Postavte se před kabinu a uchopte zadní střešní trubku 

jednou rukou.
 » Rozložte kabinu zvednutím trubky nahoru.

Montáž

 » Uchopte každou z bočních trubek skládacího sys-
tému u spodní části závěsu.

 » Stiskněte oba závěsy dolů, až slyšitelně zapadnou.

VIDEO SHROM
ÁŽ DĚNÍ
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Montáž kol
» Odstraňte černé gumové uzávěry z konců náprav.
» Lehce nadzvedněte kabinu, aby bylo nasazení kola snadnější.
» Vložte jedno kolo do nápravy:

– Držte kolo tak, abyste mohli palcem stisknout gumovou krytku na vnější straně náboje 
kola.

– Zatlačte na gumovou krytku a držte ji, aby se 
rozevřel upínací mechanismus.

– Zasuňte zasouvací nápravu kola do držáku 
nápravy až na doraz.

– Uvolněte pryžovou krytku pro zajištění 
zasunovací nápravy.

» Zatáhněte za kolo a zkontrolujte zda je zajištěno v 
držáku nápravy.

» Stejným způsobem vložte druhé kolo.

Montáž

Nebezpečí!

Zvykněte si zajistit vozík Speedkid parkovací brzdou vždy, když jej zaparkujete, aby 
se zabránilo nekontrolovanému rozjetí, viz Použití parkovací brzdy na straně 19. 

» Zkontrolujte, zda je v kolech dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu: 2,5 - 3 bar). Pokud 
je to nutné, použijte pro doplnění vzduchu pumpu určenou pro auto ventilky.

Instalace krytu kola
Kryt (deflektor) kola na obou stranách kabiny zabraňuje uvíznutí kola na sloupech nebo podobných 
překážkách.

» Ujistěte se, že máte úchyty pro kryty kol pevně 
utažené na obou stranách.

» Nasuňte kryt kola na úchyt jako na obrázku.
» Ujistěte se, že se upevňovací mechanismus 

slyšitelně zamkne."
» Opakujte postup na druhé straně přívěsu.
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Montáž

Montáž rukojeti 
Posuvná rukojeť má několik výškových nastavení a používá se k tlačení, tažení a manévrování 
vozíku Speedkid. Když je sklopená směrem dopředu, poskytuje ochranu při překlopení vozíku 
a funguje jako chránič hlavy. Rukojeť je připevněna k horní části rámu kabiny dvěma šrouby s 
plastovou hlavou pro ruční dotažení:

 » Připravte rukojeť jejím úplným rozložením. držte 
tlačítka stisknutá na obou stranách, viz Nastavení 
rukojeti na straně 19.

 » Postavte se za kabinu.
 » Povolte dva hvězdicové upínací šrouby na spodním 

konci rukojeti stiskněte rukojeť, aby bylo možné 
trubkové svorky snadno nasadit na trubky rámu 
kabiny.

 » Zasuňte hvězdicové šrouby do dvou výřezů v kabině.
 » Držte rukojeť pomocí hvězdicových šroubů, proti  

trubkám horního rámu kabiny.

 » Trubkové svorky nasaďte jednu po druhé do rámu 
kabiny pomocí jemného tlaku. Zajistěte je částečným 
utažením hvězdicových šroubů.

 » Srovnejte rukojeť do vodorovné polohy.
 » Bezpečně utáhněte hvězdicové šrouby.

Nebezpečí!

Ujistěte se, že tlačná rukojeť je také vždy namontována v režimu přívěsu za kolem 
při každé jízdě, jak je znázorněno v tabulce (viz Nastavení provozního režimu na 
straně 19). Jen tak je kabina vybavena další ochranným rámem a chráničem hlavy.

Dotažení opěradla a krytu
Stabilní opěradlo je důležitým bezpečnostním prvkem. Stejně jako látkový potah kabiny, je 
upevněno pod podlahou kabiny pomocí popruhů. Tyto popruhy musí být vždy utaženy, aby 
zajistily bezpečné upevnění.

 » Kabinu nakloňte dozadu a položte ji na zadní stranu. 
To usnadňuje montáž na spodním rámu kabiny.

 » Utáhněte dva popruhy, které jsou ve směru jízdy tak, 
aby bylo opěradlo pevné.
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Montáž

Vložení vlajky

Nebezpečí!

Vlajka musí být vždy nainstalována v režimu přívěsu. Jinak je poměrně nízký 
Speedkid ostatními účastníky silničního provozu příliš snadno přehlédnut. 

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme umístit vlaječku do kapsy na vlajku před 
každou jízdou (také v režimu kočárku nebo chodce) a nosit ji jasně viditelnou.

 » Vložte hůlku s vlajkou do prodlužovací tyče pomocí 
spojovacího kusu.

 » Umístěte vlajku vlevo mimo Speedkid:
 – Protáhněte prodlouženou tyč přes poutko vlevo 

nahoře.
 – Zasuňte dolní konec tyče do pouzdra umístěného 

níže.
 » Rozbalte vlaječku tak, aby byla na tyči jasně vidět.

Volitelné montážní kroky
Montáž kola kočárku

Pro režim Kočárek potřebujete kolečko pro kočárky. Kočárkové kolečko je spojeno přímo se 
zavěšením kol a je namontováno tak, aby se mohlo otáčet o 360 °.

 » Zvedněte kabinu vpředu.
 » Zasuňte kočárkové kolečko do držáku kolečka na 

rámu až na doraz, dokud nezazní jasné kliknutí.
 » Zkontrolujte, zda je v kočárkovém kolečku dostatek 

vzduchu. (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar). V případě 
potřeby použijte pumpu pro auto-ventilky.

Nastavení kočárkového kolečka

 » Nastavte požadovaný režim pomocí uvolňovacího 
tlačítka  a tlačítka aretace  :

 – Režim Kočárek: kočárkové kolečko je otočné o 360°.
 – Režim Rychlé chůze: kolečko není otočné - jede 

pouze rovně.
 – Režim Přívěsu za kolo: Uvolněte a vytáhněte 

kočárkové kolečko.
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Montáž

Montáž tažné tyče

Tažné zařízení potřebujete pouze v režimu Vozíku za kolo. Používá se k připojení vozíku Kidgoo za 
kolo vybaveným Vhodnou spojkou, viz Připojení vozíku ke kolu na straně 25.

Tažná tyč je připevněna k držáku tažné tyče pomocí zajišťovacího šroubu a může být použita ve 
dvou různých polohách: 

 » Poloha tažení: Oje směřují dopředu.
 » Připraveno poloha: Oje směřují dozadu a nesou se pod podlahou kabiny.

 » V obou polohách je oj navíc zajištěn zámkem.
 » Jednou rukou vytáhněte blokovací tlačítko a přidržte jej.

 » Druhou rukou stiskněte přední tlačítko na oji tak, aby se 
pojistný kolík odemkl.

 » Držte tlačítko stisknuté a zatáhněte oj zepředu ke 
značce v držáku oje.

 » Uvolněte tlačítko tak, aby zajišťovací kolík upevnil oj v 
držáku oje.

 » Pusťte aretační tlačítko tak, aby vycházelo zpět do 
uzavřené polohy a dodatečně zajistilo oj.

Nebezpečí!

Ujistěte se, že je vaše kolo vhodné pro tažení přívěsu pro jízdní kola, viz Limity 
výkonu strana 4. Protože v některých případech může být nutné změnit nápravu 
zadního kola, je nejlepší konzultovat s vaším specializovaným prodejcem nebo 
výrobcem jízdních kol.

Tip!

Tažnou tyč nemusíte úplně odstranit. Jednoduše vložte tažné zařízení do držáku 
tažného zařízení zezadu a uložte jej pod podlahu kabiny, viz Montáž tažné tyče na 
straně 21.

Montáž spojky na kolo 

Pozor!

Zajistěte kolo tak, aby se zabránilo převrácení, a ujistěte se, že zadní kolo nemůže 
po odšroubování vypadnout z držáku nápravy. Použijte např. montážní stojan nebo 
otočte kolo vzhůru nohama, abyste jej mohli umístit na jeho sedlo a řídítka.
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Montáž

Nebezpečí!

Matice nápravy musí být utažena, aby byla zajištěna dostatečná upínací síla. Proto 
dodržujte montážní pokyny pro náboj a specifikace krouticího momentu výrobce 
při utahování matice nápravy.

Pozor!

V důsledku konstrukce spojky může dojít k mírnému opotřebení ve formě 
škrábanců ve spojení mezi rámem kola a spojkou. To není důvod pro reklamaci.

Nebezpečí!

Při spojení rámu kola a spojky nepoužívejte podložku ani podobné prostředky, protože 
by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu spojení.

Tip!

Dodaná univerzální spojka je vhodná pro montáž na většinu provedení zadních 
kol. Pokud se nehodí na vaše kolo, najdete vhodné adaptéry a speciální spojky v 
našem průvodci spojením na adrese: 
www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden

Pozor!

Nepoužívejte žádný nástroj, který byl dříve v kontaktu s konvenční ocelí. Drobné 
částice se mohou přenést, což by mohlo vést ke kontaktní korozi.

Vozík je dodáván se spojkou připojenou k tažné tyči:
 » Uvolněte upevnění závlačky a odstraňte spojku.
 » Potom zasuňte zajišťovací závlačku do kapsy spojky tažného zařízení.
 » Připravte jízdní kolo na montáž spojky odšroubováním zadní osy: 

 – Rychloupínák: Uvolněte páku rychloupínací nápravy a odšroubujte matici na druhé straně 
zadní osy.

 – Zadní plná osa (starší typy kol): Odšroubujte matici na levé straně nápravy zadního kola.
 » » Namontujte spojku na osu zadního kola:

 – Umístěte velký otvor spojky na levou stranu zadní 
nápravy tak, aby spojka směřovala ven.

 – Zašroubujte matici a mírně ji utáhněte.
 – Srovnejte zadní kolo tak, aby se mohlo volně 

otáčet.
 – Zarovnejte spojku tak, aby směřovala vodorovně 

dozadu.
 » Pevně utáhněte spojku, abyste zajistili zadní kolo:

 – Rychloupínací náprava: Utáhněte rukou převlečnou 
matici, dokud páku rychloupínáku nezavřete s 
adekvátním tlakem.

 – Zadní plná osa (starší typy kol): Použijte dodávaný adaptér pro rychlé uvolnění M5. 
Utáhněte matici, co nejdále, tak, ať můžete svorku uzavřít malým tlakem.
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Montáž

Instalace zadního světla 

V režimu Přívěsu za kolo musí být při špatné viditelnosti nebo temnotě používáno certifikované 
zadní světlo.

 » Posuňte rukojeť do nejvyšší polohy.
 » Namontujte zadní světlo nad levou trubkovou objímku 

rukojeť viz obr.

Tip!

Při práci se zadním světlem postupujte podle přiložených údajů výrobce.

V následující části najdete všechny informace, které potřebujete k přizpůsobení Speedkid 
požadovaným provozním režimům a pro využití všech komfortních funkcí.
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Použití

Zatáhněte parkovací brzdu

Nebezpečí!

Vždy zajistěte Speedkid proti samovolnému pohybu, když stojí, pomocí parkovací brzdy. 
Nezapomeňte je řešit včas, než vyrazíte.

» Postavte se za kabinu.
» Zatlačte páku ruční parkovací brzdy dolů.
» Ruční parkovací brzda je pevně zajištěna, když brzdová 

páka zaskočí nejméně dvakrát.
» Zkontrolujte, zda byla aktivována ruční parkovací 

brzda.
» V případě potřeby zatlačte brzdovou páku dále.
» Chcete-li uvolnit brzdu, palcem stiskněte červené 

tlačítko na vnitřní parkovací brzdě, dokud nebude zcela 
uvolněno, a posuňte páku do nejvyšší polohy

Tip!

Použijte dodávané pásky na suchý zip kolem brzdového lanka na rámu držte se na 
místě.

Pozor!

Pokud ruční parkovací brzda zabrzdí pouze jednou, kola nejsou zablokována a 
přívěs se může odjet.

Seřízení výšky rukojeti 
Výšku rukojeti lze změnit pomocí dvou tlačítek. Rukojeť lze nastavit do několika výšek. 

» Stisknutím a přidržením obou tlačítek uvolněte 
nastavení výšky.

» Otočte rukojeť do požadované výšky.
» Uvolněním obou tlačítek aktivujete funkci zaklapnutí.
» Posuňte ovládací páku mírně nahoru nebo dolů, dokud 

nastavení výšky nezacvakne na místo.

Nastavení režimu
Speedkid můžete použít v jednom z následujících režimů: 

» Režim přívěsu:  vezměte děti s sebou do Speedkid při 
jízdě na kole

» Buggy režim: Použijte Speedkid jako kočárek
» Režim Walker: Při chůzi vezměte děti do Speedkid

Aby ochrana proti převrácení táhla nabídla dostatečnou 
světlou výšku, mějte na paměti její správnou polohu v 
režimu přívěsu (viz obrázek nahoře).

10 – 15 cm
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Následující tabulka ukazuje hlavní nastavení, které musíte provést pro daný režim:

Komponent 
Stav komponentu v daném módu

Trailer Buggy Walker

Kočárkové kolečko kompletně 
demontované volně rotující usazeno na pevno 

bez rotace

Tažná tyč směřující dopředu směřující dozadu směřující dozadu

Vlajka musí být 
namontovaná doporučená doporučená

Rukojeť
10 - 15 cm

přes střechu
kabina

v pohodlné pozici v pohodlné pozici

Poutko na rukojeti – musí být na ruce musí být na ruce

5 bodový pás musí být upevněn musí být upevněn musí být upevněn

Zadní světlo
zapnuto při špatné 
viditelnosti nebo ve 

tmě
doporučené doporučené

Kolo připojeno vhodnou 
spojkou – –

Tip!

Ukládejte kočárové kolečko např. v úložném prostoru, abyste ho mohli flexibilně 
používat po dosažení své destinace. Pokyny k opětovné montáži naleznete v 
kapitole Instalace kočárkového kolečka na straně 15.

Nebezpečí!

Před každou jízdou se ujistěte, že byly provedeny nezbytné úpravy pro konkrétní 
režim. Podrobnosti najdete v pokynech v následujících částech.

Nastavení kočárkového kolečka

V závislosti na režimu musíte provést následující nastavení. 

Demontáž kočárkového kolečka (režim Přívěsu za kolo) 

Kočárkové kolečko nesmí být namontováno v režimu Přívěsu za kolo, protože v určitých jízdních 
situacích může způsobit vážnou nehodu.

 » » Lehce zvedněte kabinu vpředu.
 » » Stiskněte uvolňovací tlačítko na držáku kola a úplně demontujte kočárkové kolečko.

Použití
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Nastavení kolečka tak, aby volně zatáčelo (režim Kočárek)

Aby bylo možné manévrovat v režimu Kočárek, musí být možné, aby se kolo volně pohybovalo o 360°.
 » Stisknutím spínače (aretace) uvolněte kolečko.

Zajištění kola (režim Rychlá chůze)

V režimu Rychlá chůze nesmí být kolečko v úhlu ke směru jízdy a musí se zablokovat v poloze 
přímo vpřed, aby nedošlo k náhlému zablokování.
 » Přepněte spínač režimu dolů, abyste se ujistili, že kolo běží rovně.
 » Kočárkové kolečko otočte dozadu, až slyšitelně zapadne.

Vložení tažné tyče

Tažná tyč může být buď nasměrována dopředu do připojovací polohy, nebo uskladněna podélně 
směrem dozadu tzv. pohotovostní poloha: Dbejte také pokynů v kapitole Montáž tažného zařízení 
na straně 16.

Nebezpečí!

Několikrát oviňte přidržovací popruh tažné tyče kolem tažné tyče, tak, aby volně 
nevisel v pohotovostní poloze. Jinak by se mohl zachytit na překážkách.

Používání vlajky

Vlajka musí být připojena v režimu Přívěs za kolo, viz Vložení vlajky na straně 15. Z bezpečnostních 
důvodů doporučujeme vozit vlaku také pro ostatní režimy. 

Připevnění poutka

V režimech buggy a walker musí být poutko na zápěstí připojené k rukojeti během každé jízdy 
ovinuto kolem zápěstí. 

Nasaďte si pětibodový bezpečnostní pás

V každém provozním režimu musí být pětibodové bezpečnostní pásy správně nastaveny a každé 
dítě musí být zapnuté, viz "Střední poloha sedění (Speedkid2)" na straně 23.

Zajištění nákladu
Načíst úložný prostor

 » Pro otevření uchopte víko úložného prostoru oběma rukama. 
 » Zatáhněte za elastickou pásku víka úložného prostoru a přetáhněte přes rám. 
 » Do úložiště ukládejte větší předměty, jako jsou tašky, hračky nebo bundy. V případě potřeby 

použijte přídavný držák nápojů. 
 » Chcete-li zavřít úložný prostor zavřít, protáhněte víko znovu přes rám.

Použití držáků nápojů

 » Vložte dětské láhve na pití do držáků na nápoje v prostoru pro nohy v kabině.

Nebezpečí!

Při nakládání dbejte na celkovou přípustnou hmotnost a hmotnostní limity, viz 
Limity výkonu na straně 4.

Použití
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Nastupování dětí

Příprava kabiny

 » Aktivujte parkovací brzdu. » Úplně otevřete kryt 2 v 1. 
 » Bezpečnostní postroje přizpůsobte počtu dětí, viz Sezení uprostřed na straně 23. 
 » Otevřete požadované bezpečnostní pásy: 

 – Stisknutím tlačítka uvolněte západku pásu. 
 – Vytáhněte obě úchytky z přezky. 
 – Uvolněte malé zámky, které upevňují polstrování 

pásů.

Usazení dětí

 » Dítěti nasaďte vhodnou cyklistickou přilbu nebo použijte dostupné stavitelné opěrky hlavy.
 »  Nechte děti vstoupit jedno po druhém, nebo je zvedněte do kabiny. 
 » V případě potřeby seřiďte opěrky hlavy tak, že je zajistíte v jiné výšce pomocí pásek na suchý zip.

Tip!

Vyvážené rozložení zátěže je zvláště důležité v režimu Přívěsu za kolo. Pokud 
se dvě děti liší váhou, měli byste dát těžší dítě na pravé sedadlo. V součinnosti s 
tažnou tyčí namontovanou vlevo to příznivě ovlivňuje manipulaci.

Připoutejte děti

 » Pomozte dítěti natáhnout ruce přes dvě boční části 5bodový bezpečnostní pás.
 » Seřiďte bezpečnostní pásy, podložky a případně opěrku hlavy na velikost dítěte.

Tip!

Ujistěte se, že při nastavování délky popruhu taháte pouze za popruh a ne za 
podložky, protože jsou pevně spojeny se sedadlem.
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Nebezpečí!

Před každou jízdou zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy a úchyty pásů sedí 
správně. Selhání pásů může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění v 
případě nehody. Začněte s jízdou, pouze pokud všechny děti mají cyklistickou 
helmu nebo používají výstelku opěrky hlavy a jsou správně připoutány.

Tip!

Pokud je dítě na pětibodové bezpečnostní pásy příliš malé, doporučujeme použít 
příslušenství, jako je dětská sedačka nebo redukce sedadla, jakmile vaše dítě 
může sedět vzpřímeně.

Sezení uprostřed (Speedkid2)

Pro optimální rozložení nákladu je důležité, aby těžiště nákladu bylo přibližně uprostřed kabiny. 
Při dodání jsou 5bodové bezpečnostní pásy předvoleny pro přepravu dvou dětí. Pokud má být 
přepravováno pouze jedno dítě, musíte bezpečnostní pásy nastavit tak, aby dítě mohlo sedět 
uprostřed.

 » Vytáhněte popruhy z vnitřních přezek.
 » Zaměňte vnitřní karty:

 – Posuňte jazýček na levém vnitřním pásu na pravý 
pás.

 – Posuňte jazýček na pravém vnitřním pásu na levý 
pás.

 » Opasky zajistěte opaskem pomocí spon:
 – Konec popruhu navlékněte do spony podle 

obrázku.
 – Nezapomeňte zkontrolovat těsnost obou přezek.

 » Do prostředního popruhu vložte sponu s polstrováním a 
přezkou. K tomu použijte přezku na levém nebo pravém 
sedadle.

 » Tento postup opakujte v opačném pořadí, jakmile 
bezpečnostní pásy potřebujete k přepravě dvou dětí.

 » Vložte jazyk do spony, dokud neuslyšíte cvaknutí na místo.
 » Zkontrolujte, zda jsou všechny části 5bodového bezpečnostního pásu správně a pohodlně 

připevněny.
 » Pokud jsou polštáře bezpečnostních pásů pětibodového bezpečnostního pásu příliš volné 

(viz výše uvedená fotografie), zavřete malé upevňovací prvky a upevněte polštáře. Vždy se 
však ujistěte, že mezi upevňovacími prvky a krkem dítěte je dostatečný prostor. U starších 
dětí se nedoporučuje nebo není možná dodatečná fixace opěrek ve středním sedu.

 » Zavřete kapotu a přidružené suchý zip a magnetické spojovací prvky.
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Kontrola rozložení hmotnosti a zatížení tažného zařízení

Pro bezpečné zacházení je důležité optimální rozložení hmotnosti: Těžiště nákladu by mělo vždy 
ležet na středu nápravy vozíku. Zatížení spojky tažnou tyčí nesmí být ani příliš velké ani příliš 
nízké.

 » Zatížení tažné tyče příliš velké (> 8 kg): Příliš velké zatížení na spojce.
 » Zatížení tažné tyče příliš nízké (<0 kg): Vozík by mohl snížit trakci zadního kola a např. 

zvedáním způsobit nežádoucí situace v zatáčkách.
 » Těžiště příliš daleko od středu: Při zatížení pouze jedné strany je pravděpodobnější 

převrácení při zatáčení.

Nebezpečí!

Rozložte zatížení rovnoměrně po celé šířce vozíku. Pokud máte pouze jedno dítě, 
musí sedět uprostřed, viz Sezení uprostřed (Speedkid2) na straně 23.

Před každou jízdou s přívěsem zkontrolujte zatížení tažné tyče. Zatížení tažného 
zařízení mimo povolený rozsah (0 - 8 kg) způsobuje nežádoucí manipulační výkon.

Kontrola zatížení tažného zařízení

Pro měření zatížení tažné tyče použijte například osobní váhu:

 » Naložte vozík obvyklým způsobem a usaďte dovnitř dítě,
 » Nepřipojujte vozík k jízdnímu kolu.
 » Umístěte osobní váhu vedle tažného zařízení.
 » Stoupněte si na osobní váhu a poznamenejte zobrazenou hmotnost.
 » Zvedněte hlavu tažné tyče do výšky spojky (cca 35 cm od země).
 » Zatížení tažné tyče se vypočítá porovnáním aktuální naměřené hodnoty s hodnotou 

naměřenou v předešlém kroku.
 – Hmotnost musí být stejná nebo vyšší než naměřená hodnota bez oje.
 – Hmotnost může být o 8 kg větší než naměřená hodnota bez tažné tyče.

Změna zatížení tažné tyče

 » Upravte zatížení tažného zařízení přesunutím nebo snížením zavazadel:

 – Zatížení tažné tyče nad 8 kg: Přesuňte zavazadlo dozadu.
 – Zatížení tažné tyče menší než 0 kg: Přesuňte zavazadlo dopředu.

Celková hmotnost je příliš vysoká 

 » Snižte hmotnost zavazadel v sáčku na drobnosti.
 » Snižte hmotnost zavazadel v úložném prostoru.
 » Ujistěte se, že naložený Speedkid1 váží méně než 50 kg.
 » Ujistěte se, že naložený Speedkid2 váží méně než 60 kg.
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Připojení vozíku za kolo

Nebezpečí!

Nepřipojujte Speedkid na kolo, dokud nebudou splněny následující podmínky:

 » Vozík je plně naložený.
 »  Děti mají cyklistickou přilbu nebo používají opěrku hlavy a jsou správně 

připoutány.
 » Kočárkové kolo je demontované.
 » Zatížení tažné tyče bylo zkontrolováno a je v přípustném rozsahu (0 - 8 kg).

 » Vyjměte závlačku z tažné tyče.
 » Nasuňte tažné zařízení na spojku jízdního kola tak, 

aby otvory pro závlačku ve spojce a tažné tyči byly v 
jedné ose.

 » Zasuňte závlačku do otvoru a zajistěte ji.
 » Zkontrolujte, zda je propojení mezi kolem a tažným 

zařízením bezpečné.
 » Protáhněte bezpečnostní popruh tažné tyče přes 

zadní stavbu jízdního kola tak, aby byl vozík bezpečně 
připojen k rámu kola viz obrázek.

 » Upevněte popruh pomocí spony na hlavě tažné tyče. 
Ujistěte se, že se nemůže dostat při jízdě do výpletu zadního kola. V případě potřeby obtočte 
bezpečnostní popruh několikrát kolem rámu kola a upevněte konec popruhu gumovým 
kroužkem k tažné tyči.

Nebezpečí!

Před použitím kočárku v režimu Přívěsu za kolo se vždy ujistěte, že je zapnutý 
bezpečnostní popruh. Kromě toho musí být zajištěno, aby se bezpečnostní popruh 
nemohl dostat do pohyblivých částí jízdního kola.

Nebezpečí!

Tažné zařízení vždy připevněte k rámu kola pomocí bezpečnostního popruhu. Ten 
zajišťuje, že vozík zůstane připojen, i když se tažná tyč odpojí od spojky.

Bez ohledu na to musí být spojka vždy řádně namontována, připojena k tažné tyči 
a musí být zajištěna závlačkou. Jinak se může tažná tyč odpojit a během brzdění 
zasáhnout do výpletu zadního kola.
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Používání komfortních funkcí

Používání větracích prvků

Nastavení krytu 2 v 1

Kryt 2 v 1 se skládá ze sítě proti hmyzu a stříšky proti špatnému počasí:

 » Vnitřní část krytu 2 v 1 musí být během každé cesty uzavřena, protože síť proti hmyzu, která 
je jeho součástí, poskytuje ochranu před hmyzem a malými kameny.

 » Vnější plášť krytu 2 v 1 se skládá z odolné transparentní plachty a lze jej srolovat. Poskytuje 
ochranu před stříkající vodou a silným větrem a odvádí výfukové plyny z kabiny.

Otevření vnějšího pláště 2 v 1: 

 » Sbalte okenní fólii a zajistěte svitek nahoře pomocí 
dvou přezek.

Uzavření vnějšího pláště 2 v 1:

 » Otevřete horní spony a odmotejte okenní fólii přes síť 
proti hmyzu.

 » Zavřete kryt a odpovídající suchý zip a magnetické 
spojovací prvky.

Nebezpečí!

Nikdy nejezděte s otevřeným krytem. Minimálně síť proti hmyzu musí být uzavřena, 
aby mohla poskytovat ochranu před kameny. Za špatného počasí nebo za silného 
provozu také zavřete fólii okna.

Odpojení přívěsu 
 » Povolte bezpečnostní popruh a oviňte jej kolem tažné tyče. Upevněte bezpečnostní popruh k 

tažné tyči pomocí přezky.
 » Vyjměte závlačku ze spojky a vytáhněte hlavu tažné tyče ze spojky.
 » Zasuňte závlačku do spojovací hlavy a zajistěte ji.
 » Tažné zařízení uložte do připravené polohy, jak je popsáno v kapitole Montáž tažné tyče na 

straně 16.

Používání větracích oken

Účelem ventilačního okna na zadní straně vozíku 
Speedkid je zlepšení výměny vzduchu v kabině

Otevření ventilačního okna:

 » Sbalte kryt a zajistěte ho horním suchým zipem.
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Zavření ventilačního okna:

 » Uvolněte horní suchý zip a uvolněte kryt.
 » Uzavřete kryt spodním suchým zipem.

Nebezpečí!

Otevřete ventilační okno v horkých dnech nebo při silném provozu, aby se teplý 
vzduch a výfukové plyny rozptýlily v kabině rychleji.

Použití panoramatické střechy

Panoramatická střecha je vybavena sluneční clonou a větracím oknem, které lze podle potřeby 
otevřít a uložit v určené kapse nebo uzavřít zipem. 

 » Chcete-li střechu otevřít, rozepněte sluneční clonu a 
zasuňte do kapsy před ní.

 » Pro uzavření vytáhněte sluneční clonu z vaku a opět ji 
zavřete zipem.

Nastavení odpružení

Listové pružiny Speedkid jsou nastavitelné jednoduchým pohybem svorek. 

Pozor!

Při každé jízdě se ujistěte, že tuhost je vhodná pro aktuální zatížení. Pokud uslyšíte 
nárazy při jízdě přes hrboly, pak je odpružení nastaveno příliš jemně. Okamžitě 
upravte odpružení pohybem svorky směrem k nápravě kola.

Nebezpečí!

Na obou listových pružinách vždy nastavte stejné hodnoty; různé zdvihy mohou 
negativně ovlivňovat jízdní vlastnosti.
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 » Chcete-li přesunout svorku na listech listových pružin, povolte šroub s plastovou hlavou.
 » Posuňte svorku šroubem s plastovou hlavou podle 

následujících pokynů:
 – Svorku posuňte úplně dopředu, pokud převážíte 

velmi lehké dítě a malá zavazadla (měkké 
odpružení).

 – Posuňte svorku dozadu pro dvě děti a hodně 
zavazadel (tvrdší odpružení).

 » Pevně utáhněte rýhovaný šroub a nastavte stejnou 
tuhost na druhém listové péru.

Úložný prostor
Pro uskladnění jednoduše Speedkid složte a skladujte na chráněném a suchém místě bez 
přímého slunečního světla. Dodržujte také pokyny v kapitole Péče na straně 29.

Nebezpečí!

Ruky nebo prsty se mohou zachytit na pohyblivých částech během sestavování a 
skládání kabiny. Pracujte opatrně a udržujte děti mimo vozík.

 » Postavte se za kabinu a otevřete kryt úložného 
prostoru.

 » Posuňte jezdce na trubkách skládacího systému úplně 
nahoru, aby se uvolnily závěsy.

 » Držte jezdce ve vyšší poloze a oběma rukama 
zatlačte na skládací systém, aby se uvolnil skládací 
mechanismus

 » Potom zatlačte na rukojeť až na doraz, aby se kabina 
sklopila.

Pozor!

Kabinu sklopte až poté, co byla vyčištěna uvnitř i vně a je zcela suchá.
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Péče a údržba

Pozor!

K čištění používejte pouze vodu a prostředky pro péči o domácnost, jako jsou čisticí 
prostředky a přípravky pro textilie, měkké hadříky, impregnace ve spreji nebo silikonový 
sprej. Nepoužívejte žádné nástroje s ostrými hranami nebo čisticí prostředky s 
odmašťovacím účinkem. Čisticí prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla nejsou 
povoleny.

Pozor!

Vezměte prosím na vědomí, že textilie nebo části textilu musí být vždy zcela 
suché, aby se zabránilo tvorbě skvrn a plísní. Při jízdě v dešti nebo sněhu 
používejte vždy správnou pláštěnku, která je k dostání jako volitelné příslušenství.

Aby nedocházelo k vyblednutí látky, nedoporučujeme vystavovat přívěs přímému 
slunečnímu záření. Při přepravě vozíku ve vozidle zakrývejte přívěs, protože sklo 
vozidla může urychlit bělení tkaniny.

Pravidelná péče a údržba všech součástí pomáhá předcházet předčasnému opotřebení a udržuje 
vozík Speedkid připravený k použití za všech okolností. To je obzvláště důležité, když jedna z 
následujících okolností ovlivňuje vaše individuální využití vozíku: 

 » Časté používání s vysokým počtem najetých kilometrů
 » Pravidelné používání blízko limitu povolené celkové hmotnosti
 » Sportovní styl jízdy (náhlý rozjezd a brzdění, zatáčení v rychlosti atd.)
 » Nadměrné vlivy počasí, jako je UV záření, kolísání teploty, vlhkost, kontakt se solí (silniční sůl, 

mořská voda, slaný vzduch)
 » Nepříznivé skladovací podmínky (nedostatek místa, kolísání teploty, sluneční světlo a 

vlhkost)

Pozor!

Je nezbytné dodržovat následující pokyny a intervaly pro péči a údržbu. Provádějte 
zkoušky uvedené v kontrolních seznamech svědomitě a ve stanovených časech, 
aby mohl vozík sloužit v technicky bezpečném stavu.

Poškozené součásti okamžitě vyměňte, viz Náhradní díly na straně 35. V případě 
potřeby se obraťte na naše servisní oddělení nebo na místního specializovaného 
prodejce, viz Informace o podpora na strana 34.

Pozor!

Navzdory použití materiálu odolného vůči povětrnostním vlivům nelze korozi zcela 
zabránit. 

Rozmrazovací soli, jako je chlorid hořečnatý, mohou vést ke vzniku korozního 
praskání komponentů. V zimě nebo v případě deště se doporučuje vozík po každé 
jízdě očistit suchým hadříkem. Kromě toho se doporučuje ošetření čistícími 
prostředky a konzervačními prostředky, jako je vosk nebo olej ve spreji každé dva 
týdny.

Péče
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Péče a údržba

Po každém použití

 » Vyčistěte vnitřek kabiny.
 » Dávejte pozor na hrubé nečistoty a pokud možno je ihned odstraňte.

Po použití v drsných povětrnostních podmínkách

 » Proveďte důkladné vnitřní a vnější čištění kabiny.
 » Všechny posuvné nebo pohyblivé části udržujte silikonovým sprejem.
 » Kabinu sklopte, pouze pokud je vyčištěna a zcela suchá.
 » Otřete rám a celý kryt do sucha.

Pokud se nepoužívá

 » Speedkid skladujte pouze na místech, kde je skladovací teplota v rozmezí -23 ° C do 
maximálně 65 ° C.

 » Vozík by měl být skladován složený, pouze pokud je suchý.
 » Místo skladování by mělo být suché, dobře větrané a chráněné před přímým slunečním světlem.
 » Pokud je teplota skladování vyšší, měli byste kola uložit odděleně od kabiny, protože guma 

pneumatik může způsobit zápach.
 » Pokud je třeba Speedkid udržovat venku, použijte skládací garáž Qeridoo.

Pozor!

Při používání doplňkové skládací garáže musí být přívěs zcela suchý.

Pozor!

Korodovanou ocel nebo hliníkové díly okamžitě vyměňte. Nikdy nerovnejte, 
zdeformované ani ohnuté hliníkové díly (nebezpečí rozbití). Ohnuté hliníkové díly 
okamžitě vyměňte. Ihned vyměňte plastové díly, které se staly porézními nebo 
křehkými kvůli vlivům počasí.

Před každou jízdou

 » Zkontrolujte, zda jsou kola bezpečná. Násuvné nápravy musí být zapojeny do držáku nápravy 
a nesmí být možné je vytáhnout bez stisknutí gumové krytky.

 » Zkontrolujte tlak vzduchu v kolech. Doporučené rozmezí 2,5 - 3 bar.
 » Zkontrolujte tlak vzduchu kočárkového kolečka (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar).
 » Zkontrolujte celkovou hmotnost, včetně dětí a zavazadel.
 » Zkontrolujte upevňovací prvky krytu a v případě potřeby je uzavřete.
 » Prohlédněte všechny popruhy pod kabinou a ujistěte se, že jsou bezpečné. Musí být pevně 

utaženy, aby pevně držely kryt a opěradlo.
 » Režim Přívěsu za kolo: Ujistěte se, že kočárkové kolečko bylo odstraněno a zda jsou splněny 

požadavky popsané v bodě kapitola Připojení vozíku za kolo na straně 24.
 » Režim kočárku: Ujistěte se, že se kočárkové kolečko může volně otáčet. Dejte si 

bezpečnostní popruh kolem zápěstí, abyste zabránili náhodnému rozjetí.
 » Režim Rychlé chůze: Ujistěte se, že je kočárkové kolečkové kolečko bezpečně otočené přímo 

dopředu. Dejte si bezpečnostní popruh kolem zápěstí, abyste zabránili náhodnému rozjetí.
 » Zkontrolujte, zda jsou tažné zařízení, spojka, kočárkové kolečko a jejich příslušenství 

technicky v pořádku.
 » Zkontrolujte stav kol. Vyměňte kryty a duše včas.

Intervaly údržby



Speedkid 2020 Změny vyhrazeny. – 09|2020 – 31

Péče a údržba

Měsíčně (nebo každých 200 km)

 » Zkontrolujte, zda na textilním potahu, všech upevňovacích prvcích, jakož i na sedadlech a 
bezpečnostních pásech nejsou praskliny, opotřebení a chybějící součásti.

 » Zkontrolujte všechny rámové trubky, jakož i všechny spojovací prvky a upevňovací 
komponenty, zda nejsou opotřebené a poškozené.

 » Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení šroubů a dělených čepů zajištěna.
 » Vyčistěte přední nápravy kol. Nafoukněte dodatečně nápravy silikonovým sprejem.

Pololetně (nebo každých 500 km)

 » Všechny posuvné a pohyblivé části udržujte silikonovým sprejem.
 » Proveďte důkladné vnitřní a vnější čištění kabiny.
 » Zkontrolujte napnutí paprsků, musí být mezi 90 a 100 kg.

Každé tři roky (nebo každých 3 000 km)

 » Nechte provést kompletní inspekci v odborném servisu nejpozději každé tři roky.
 » Vyměňte listové pružiny, protože jsou opotřebitelnou součástí.

Každé čtyři roky (nebo každých 5 000 km)

 » Změňte nápravu.

 » Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
 » Před nabíjením musí být ze zařízení vyjmuty dobíjecí baterie.
 » Různé typy baterií a staré a nové baterie se nesmějí používat společně. 
 » Lze použít pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je uvedeno.
 » Baterie musí být vždy vloženy se správnou polaritou.
 » Nesmí být zkratováno napájecí připojení.
 » Prázdné baterie musí být ze zařízení vyjmuty.
 » Prázdné baterie nesmí být spáleny, protože by mohly explodovat nebo vytéct.

Obecné pokyny pro používání baterií

Poznámky k likvidaci prázdných baterií

Symbol zobrazený vlevo na bateriích, obalu nebo dodaných dokumentech znamená, 
že baterie nesmí být na konci své životnosti zlikvidovány spolu s domovním 
odpadem. Možná. Vyplněná písmena pod odpadky mohou znamenat, že baterie 
obsahuje olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg). Jako spotřebitel jste ze zákona 
povinni odevzdat všechny typy baterií (dobíjecí i nenabíjecí) včetně knoflíkových 
článků na městských sběrných místech nebo v obchodech. To je pro vás zdarma. 
Správná likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin a předchází možným 
negativním dopadům na lidi a životní prostředí.

Symbol zobrazený vlevo na produktu, obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, 
že produkt musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od domovního 
odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinni likvidovat elektrické nebo 
elektronické výrobky v městském sběrném místě pro odpad z elektrických zařízení. 
To je pro vás zdarma. Před likvidací výrobku prosím vyjměte baterie. Správná 
likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin a předchází možným negativním 
dopadům na lidi a životní prostředí. Další informace získáte u místního úřadu nebo 
u prodejce produktu.

Informace o likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení
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Dodatek

Vnější rozměry Speedkid1 Speedkid2
Délka (režim přívěsu) 150 cm 150 cm

Šířka (vnější šířka od kola ke kolu) 77 cm 87 cm

Výška (od země po střechu kabiny) 95 cm 95 cm

Výška rukojeti (nejnižší / nejvyšší nastavený rozměr) 90 cm / 116,5 cm 90 cm / 116,5 cm

Velikost balení sbalené kabiny (D x Š x V) 30 x 72 x 86,5 cm 30 x 82 x 86,5 cm

Vnitřní rozměry Speedkid1 Speedkid2

Šířka sedadla (maximální šířka ve výšce ramen, přes 
obě sedadla) 40 cm 50 cm

Výška sedadla (maximální výška mezi sedákem a 
střechou kabiny) 72 cm 72 cm

Prostor pro nohy (maximální délka mezi opěradlem a 
opěrkou nohou) 55 cm 55 cm

Úložný prostor vzadu ca. 13 l ca. 16 l

Váhy Speedkid1 Speedkid2

Režim vážení jízdních kol
(Kabina, kola, klika, oje) 14,5 kg 15,5 kg

Kola Speedkid1 a Speedkid2
Kola

Typ kola Typ kola 20 ", zasunovací náprava

Pneumatiky 20 x 1,75 (47-406)

Velikost duše 20 ", šířka 20 - 50 mm

Typ ventilku Auto ventil (Schrader)

Tlak vzduchu 2,5 – 3 bar 

Kočárkové kolečko

Vzduchové kolo typu 8,5"

Ventil typu Auto ventil (Schrader)

Maximální tlak vzduchu 1,9 bar

Skladování Speedkid1 a Speedkid2

Místo Místo suchý, větraný, bez přímého slunečního 
světla

Teplota -23 °C – 65 °C

Technická data
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Dodatek

Záruční podmínky
Exkluzivní záruka výrobce

Qeridoo zaručuje koncovému zákazníkovi, že produkt je bez závad po dobu 2 let. Kromě toho 
nabízí Qeridoo prodlouženou záruku na rám po dobu 5 let. Záruka je nezávislá na zákonné záruce 
a není tím dotčena. Záruka začíná datem nákupu konečným zákazníkem. Použití záruky je určeno 
pouze pro kupující, kteří nakupují poprvé, a platí pouze ve Spolkové republice Německo. Práva 
ze záruční smlouvy jsou nepřevoditelná a vztahují se pouze na prvního kupujícího. Uschovejte 
prosím originální fakturu a záruční list (záruční kartu), které jsou nutné k prokázání vlastnictví. 
V případě zpětného zpracování se doporučuje zachovat i původní obal. Záruka se nevztahuje 
na ložiska, kola, pneumatiky a jiné opotřebitelné díly. Poškození způsobené vědomým nebo 
nevědomým, nesprávným zacházením nebo použitím, jakož i nesprávným skladováním a jeho 
následným poškozením jsou ze záruky vyloučeny. Kromě toho jsou ze záruky vyloučeny běžné 
opotřebení a vady způsobené nesprávným použitím nebo nedostatečnou péčí, jakož i zabarvení 
krytů.

Nároky z této záruky existují, pouze pokud jsou dodrženy následující záruční podmínky. Kupující 
zaregistruje produkt do 3 měsíců po zakoupení na adrese herstellergarantie.qeridoo.de. Pro 
registraci je požadována faktura s datem nákupu od autorizovaného prodejce Qeridoo. Vyžaduje 
se také jméno, adresa, e-mailová adresa a sériové číslo produktu, které je registrováno pro 
záruku výrobce. Vaše data budou s námi bezpečně uložena v souladu s novým BDSG §1 odst. 
1 (Federální zákon o ochraně dat). Údaje budou použity pouze pro účely kontroly a zpracování 
záručního případu. Qeridoo si vyhrazuje právo zkontrolovat příčinu vady v souladu se zákonnými 
ustanoveními.

V případě odcizení slouží registrace také jako důkaz vlastnictví. Záruku poskytuje společnost 
Qeridoo nebo autorizovaný prodejce po schválení společností Qeridoo. Po posouzení škody 
společnost Qeridoo podle vlastního uvážení rozhodne, zda existuje nárok na záruku a jak bude 
vyřízeno.

Záruka zaniká v případě nezávislých pokusů o opravu výrobku zákazníkem nebo třetí stranou 
pověřených zákazníkem, jakož i v případě neautorizovaných změn produktu. Náklady nebo 
náhrady za ztracené použití produktu v případě reklamace v rámci záruky nebudou vráceny. V 
případě výměny se vyměněný produkt stává majetkem společnosti Qeridoo. Pokud produkt již 
není spravován společností Qeridoo, musí být produkt srovnatelné kvality a výběru nahrazen 
produktem Qeridoo. V případě výměny záruční doba nezačíná znovu a neprodlouží se. Záruka 
tohoto výrobce nemá vliv na smluvní nebo zákonná práva koncového zákazníka.

Pozor!

Nezaručujeme se za následující vady:

 » Tvorba skvrn a plísní.
 » Tvorba rezu při nedostatečné údržbě.
 »  Obvyklé známky opotřebení, poškrábání, jakož i známky používání a otěru 

způsobené nesprávným použitím.
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Dodatek

Tip!

Kontaktujte nás přímo s reklamací. Prostřednictvím naší webové stránky (service.
qeridoo.de) můžete pohodlně nahlásit reklamaci online a tím zajistit rychlé 
zpracování.

Pro registraci záruky výrobce potřebujete sériové číslo vašeho Qeridoo, kopii 
originálního dokladu o nákupu s datem nákupu a e-mailovou adresu. Sériové číslo 
najdete na štítku na rámovém spojení v úložném prostoru.

Informace o podpoře
Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich produktů, kontaktujte nás přímo:

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

53567 Buchholz

Německo 

URL:

Mail:

Fax:

www.qeridoo.de

info@qeridoo.de

+49 (0) 2683 9451925

Hotline

+49 (0) 2683 9466577

(Po - Čt: 

Pá:

Náš aktuální seznam prodejců najdete na internetu na adrese: 
haendlersuche.qeridoo.de

9.00 – 12.00                     
a 14.00 – 16.00               

9.00 – 12.00)
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Dodatek
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Díly rámu
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Nahardní díly
(platnost od 2020)

Poz. Produkt Produkt. č. Speedkid1 Produkt. č. Speedkid2

01 Inner room tube Speedkid2 Ø22x90° KPNS-19-SET KPNS-19-SET

02 Handlebar set 2020 (grey)
Handlebar set 2020 (petrol)

HGSK1-20-SET
HGSK1-P-20-SET

HGSK2-20-SET
HGSK2-P-20-SET

03 Upper tube folding mechanism Ø22 set 2020 Y-IRRSK1-22x90-20 Y-IRRSK2-22x90-20

04 Axle for Speedkid2 2020 ASK1-20-SET ASK2-20-SET

05
Rubber cap 20" Wheel 2018 (grey)
Rubber cap 20" Wheel 2020 (petrol)

Y-GUKA20-18
Y-GUKA20-20

Y-GUKA20-18
Y-GUKA20-20

06 Wheel complete 20" 2020 RAD-20-20-SET RAD-20-20-SET

07 Connector folding mechanism frame top 2020 Y-AKMRO-19 Y-AQRH-19

08 Wheel guard set square frame 2018 RAER-18 RAER-18

09
Tow bar mount set 2020 (grey)
Tow bar mount set 2020 (petrol)

DEA-SK-20-SET
DEA-SK-P-20-SET

DEA-SK-20-SET
DEA-SK-P-20-SET

10 Tow bar complete two seater 2020 DEI-1-20-SET DEI-2-20-SET

11 Coupling bicycle connection accessory 2020 KUFA-19 KUFAS-19

12 Tow bar head with hexagon socket 2018 Z-DEIK-6K-18 Z-DEIK-6K-18

13 Multiwheel set 2017 BR-17-SET BR-17-SET

14
Buggywheel adapter middle part 2019 (grey)
Buggywheel adapter middle part 2020 (petrol)

BRAM-19-SET
BRAM-20-SET

BRAM-19-SET
BRAM-20-SET

15 Lower tube folding mechanism Ø22x180 set 2018 URSRF-22x180-18-SET URSRF-22x180-18-SET
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Ostatní náhradní díly

Dodatek

Harness buckle
Art.-No.: GRT-899

Crotch padding 2020
Art.-No.: Z-SCHPO-20

Harness catch
Art.-No.: GUR-69

Light reflector, white 2019
Art.-No.: Y-RSW-K-19

20“ hose
Art.-Nr: 789SCH

Locking button tow bar
mount 2019 (grey)
Art.-No.: Z-VKDA-19

Light reflector, red 2019
Art.-No.: Y-RSR-K-19

Belt padding with velcro set
2020
Art.-No.: GPMK-20-SET

Hub axle with locking nut
set 2018
Art.-No.: SAM-18-SET

Wheel cover

Art.-No.: RDSH

Pennant, complete (incl. 
extension bar and middle 
piece)
Art.-No.: WIM-20-SET

Leaf spring long 150 x 25
2020
Art.-No.: Y-BFL150x25-20

LED back light 2020
Art.-No.: Y-LBRL-20

Star knob for handle bar
2017
Art.-No.: Z-SGFH-M6-17

Adjustment leaf
suspension set (grey)
Art.-No.: EB-Set

Cover incl. belt system 
(Speedkid2)
Art.-No.: Y-B-Q2-20-A

Cover incl. belt system 
(Speedkid1)
Art.-No.: Y-B-Q1-20-A

Adjustment leaf
suspension set (petrol)
Art.-No.: EB-P-SET

Leaf spring short 112 x 25
2020
Art.-No.: Y-BFK112x25-20

Locking button tow bar
mount 2020 (petrol)
Art.-No.: Z-VKDA-20
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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