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Gwarancja Producenta

Zertyfikat
Speedkid spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa europejskiej normy bezpieczeństwa 
EN 15918. Uwzględniono również normę wózka EN 1888. Nasze przyczepy rowerowe dla dzieci 
spełniają również wszystkie normy emisji wymagane przez europejskie normy bezpieczeństwa. 
Zgodność z ustawowymi dopuszczalnymi wartościami zanieczyszczeń dla wszystkich tekstyliów 
zapewniają również niezależne instytuty badawcze, takie jak B. TÜV, regularnie sprawdzane. 
Zarządzanie jakością jest certyfikowane zgodnie z ISO 9001.

Wskazówka!

Uzyskaj naszą wyłączną gwarancję p roducenta. Po 
prostu zarejestruj swój nowy Qeridoo online na stronie 
herstellergarantie.qeridoo.de.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji producenta, 
patrz sekcja "Warunki gwarancji" na stronie 33.
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TELLERGARANTIE

Dokumentacja

Uwaga!

Stwierdzeń zawartych w tej dokumentacji nie należy rozumieć jako zapewnienia 
pewnych właściwości produktu. Z całą starannością nie można wykluczyć 
technicznych niedokładności lub pominięć. Poszczególne informacje można zmienić 
w krótkim czasie, jeśl i jest to wymagane bez osobnego powiadomienia. 

Dokumentację tę można zamówić w firmie Qeridoo GmbH w innych językach lub, jeśli jest już 
dostępna, można pobrać z naszej strony internetowej. Odwiedź nas na: www.qeridoo.de

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do tej dokumentacji należą do Qeridoo GmbH.

Zawarte teksty, wartości i ilustracje nie mogą być powielane bez zezwolenia, rozpowszechniane, 
wykorzystywane do celów konkurencyjnych lub udostępniane innym osobom. Jeśli w ramach 
tej dokumentacji używane są dodatkowe nazwy produktów, należy je na ogół traktować jako 
zarejestrowane znaki handlowe odpowiednich producentów.

» REACH (SVHC Kanditatenliste)
» PAK
» Rozpuszczalne metale ciężkie
» Alergeny
» Formaldehyd 
» Środki zmniejszające palność

» Zmiękczania
»  Tarcie / Pot / Ślina /
» trwałość
» Chlorowane parafiny
» Związki cynoorganiczne
» Barwniki

Testy na substancje szkodliwe

Wymowa i znaczenie
Qeridoo zostało zapożyczone z hiszpańskiego querido, 
co oznacza lubić, kochać lub kochać I właśnie to robimy. 
Kochamy nasze produkty.

Qeridoo - keˈɾi.do

Testy Chemiczne
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Speedkid został zaprojektowany jako przyczepa rowerowa i wyposażony w dodatkową funkcję 
wózka i chodzika. W trybie przyczepy podłącz go do odpowiedniego pojazdu ciągnącego 
za pomocą dyszla i sprzęgu (rower lub pedelek ze wspomaganiem silnika do maksymalnej 
prędkości 25 km / h). Po zamocowaniu koła buggy Speedkid służy jako wózek w trybie buggy; w 
trybie spacerowym używaj go do chodzenia. 

Speedkid jest dostępny jako jednoosobowy (Speedkid1) lub dwumiejscowy (Speedkid2) i jest 
przeznaczony wyłącznie do prywatnego transportu jednego lub dwóch dzieci po utwardzonych ścieżkach. 
Ponadto możesz przewozić bagaż w przewidzianych przedziałach, pod warunkiem, że przestrzegasz 
dopuszczalnych obciążeń i bezpiecznie przechowujesz bagaż z równomiernym rozkładem obciążenia. 

Podczas jazdy każde dziecko musi być przypięte do fotelika za pomocą pasa bezpieczeństwa. 
Jeśli nosisz tylko jedno dziecko, musisz zmienić zespół pasa zgodnie z instrukcjami w części 
zatytułowanej „Środkowa pozycja siedzenia” na stronie 23, aby dziecko bezpiecznie siedziało 
na środku. 

Speedkid spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej dotyczącej rowerów i 
przyczep rowerowych (DIN EN 15918), brany jest również pod uwagę standard wózka EN 1888. W 
trybie przyczepy, według StVZO, musi być zainstalowane światło tylne i być w ciemności lub słaba 
widoczność podczas pracy, Przed użyciem Speedkid sprawdź, które obowiązują lokalne przepisy i 
jak działa produkt może być użyty.

Eksploatacja w nieutwardzonych obszarach, transport bagażu w kabinie pasażerskiej, 
transport zwierząt i użytek komercyjny są niedozwolone. Granice określone w rozdziale "Limity 
wydajności" na stronie 4 muszą być przestrzegane i sprawdzane przed każdym użyciem. W 
każdym przypadku kierowca lub operator w trybie buggy lub walker jest odpowiedzialny za 
prawidłowe użytkowanie i przydatność do jazdy Speedkid. 

Granice	wytrzymałości
Bezpieczne korzystanie z Speedkid jest możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania poniższych 
limitów wydajności dla każdego trybu pracy:

Szczegóły techniczne Speedkid1 Speedkid2
Obciążenie

Dopuszczalna masa całkowita (Speedkid + dzieci + bagaż) 50 kg 60 kg

Dopuszczalna ładowność (dzieci + bagaż) 35,5 kg 44,5 kg

Maksymalna łączna waga dwojga dzieci - 44 kg

Maksymalna waga na dziecko 22 kg 22 kg

Bagaż 5 kg 5 kg

Wiek

Minimalny wiek (bez fotelika dla dziecka) Dziecko musi być w  
stanie samodzielnie siedzieć; dla dzieci do 18 miesięcy  
zalecamy użycie reduktora siedzenia.

6 miesiące 6 miesiące

Minimalny wiek (z siedziskiem dla dziecka) 1 miesiąc 1 miesiąc

Maksymalny wiek 6 lat 6 lat

Wysokośc

Maksymalna wysokość 116,5 cm 116,5 cm

Podczas korzystania z akcesoriów należy je usunąć z ładunku. Masa własna przyczepy z 
zainstalowanymi akcesoriami oraz ładowność nie może przekraczać dopuszczalnej masy 
całkowitej.

Wprowadzenie
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Wprowadzenie

Wymagany dyszel Speedkid1 i Speedkid2
Dopuszczalny zakres obciążenia pionowego  
(na głowicy sterownicy) 0 – 8 kg

Minimalna temperatura otoczenia -10° C

Wymóg dotyczący pojazdu ciągnącego Speedkid1 i Speedkid2
Typ Pojazdu Rower, e-rower (Wsparcie do 25 km / h)
Maksymalna dopuszczalna prędkość 25 km / h; na łukach max. 7 km /h
Rozmiar tylnego koła 25" – 29"

Rozmiar

Dzieci mogą być transportowane do maksymalnego rozmiaru 116,5 cm. Ponadto w trybie 
przyczepy obowiązują następujące ograniczenia:

Uwagi	na	temat	instrukcji	obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat wszystkich aspektów technicznych i 
bezpieczeństwa potrzebnych do instalacji, obsługi i konserwacji Speedkid. 

 » Przeczytaj całą instrukcję obsługi. 
 » Skorzystaj z instrukcji obsługi, aby poinstruować wszystkich użytkowników.
 » Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu Speedkid. 

Uwaga!

Wskazuje uwagi dotyczące poziomu zagrożenia Uwaga. Wskazuje potencjalne 
zagrożenia, których zlekceważenie może prowadzić do szkód materialnych. 

Niebezpieczeństwo!

Wskazuje uwagi dotyczące niebezpieczeństwa na poziomie niebezpieczeństwa. 
Wskazuje potencjalne zagrożenia, których zlekceważenie może doprowadzić do 
obrażeń ciała.

Wskazówka!

Wskazuje ważne informacje na temat bieżącego tematu. Wskazuje alternatywne 
kierunki działania, inne źródła informacji lub pomocne w skazówki.

Wszystkie informacje o pozycji (lewa, prawa, przednia, tylna, górna, dolna itp.) Odnoszą się do 
widza, który stoi za uchwytem do popychania i patrzy w kierunku jazdy.

Dyszel znajduje się z przodu, a uchwyt z tyłu. Jako użytkownik, niniejszy podręcznik użytkownika 
rozumie osobę, dzieci, z Speedkid transportowane i dokonuje niezbędnych ustawień w pojeździe.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zarówno Speedkid1, jak i Speedkid2a. 

Odchylenie kolorów

Niektóre obrazy mogą pokazywać przyciski funkcyjne w różnych kolorach, w zależności od typu 
modelu (Petrol i Gray)

Podręcznik użytkownika wykorzystuje następujące elementy typograficzne, aby ostrzec Cię o 
możliwych źródłach zagrożenia lub określonych informacjach: 



6 – 09|2020 – Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Speedkid 2020

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w Twojej 
okolicy oraz przepisy prawne takie. B. dodatkowo obowiązuje ustawa o ruchu 
drogowym (StVO), aw razie wątpliwości należy przestrzega ć pierwszeństwa.

Upewnij się, że Speedkid jest używany tylko przez osoby, które są odpowiednie 
do jego obsługi, jak określono poniżej. Użytkownicy muszą w pełni przeczytać i 
zrozumieć tę instrukcję obsługi. 

Uwaga!

Speedkid nie jest zabawką dla dzieci i nie powinien być jako taki przywłaszczany. W 
związku z tym nie wolno mocować Speedkid do roweru dziecięcego.

Użytkownik
 » Następujące osoby są uważane za użytkowników:

 – Każdy, kto wykonuje prace montażowe w pojeździe lub zmienia ustawienia.
 – Kierowca pojazdu ciągnącego w trybie przyczepy.
 – Operator w trybie buggy lub walker.

 » Użytkownik musi mieć co najmniej 16 lat i dojrzałość umysłową do działania Speedkid i do 
noszenia dzieci.

 » W trybie buggy operacja młodszego użytkownika jest dozwolona pod warunkiem, że jest 
nadzorowany przez osobę spełniającą powyższe wymagania.

 » Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i przydatność do ruchu 
drogowego odpowiedzialny za Speedkid.

Warunki pracy
 » Speedkid nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych lub w warunkach 

konkurencji.
 » Przed pierwszym użyciem upewnij się, że połączenia śrubowe są pewne. Przed użyciem 

należy sprawdzić podparcie dyszla, szprychy i zwrotnice kół.
 » Przekonaj się przed każdą jazdą o właściwym i technicznie doskonałym stanie Speedkida. 

Przeprowadź oględziny i zwróć szczególną uwagę na uwagi i listy kontrolne w rozdziale 
"Okresy konserwacji" na stronie 30. Uwagi w rozdziale Przed każdą podróżą i co miesiąc 
dotyczą również pierwszego użycia Speedkid.

 » Ponadto, jeśli masz, zapoznaj się z przepisami krajowymi i przepisami ruchu drogowego 
podróżować za granicę lub zabrać Speedkid na wycieczki zagraniczne.

 » Przed każdą podróżą upewnij się, że warunki wymagane dla danego trybu pracy zostały 
spełnione. W szczególności należy przestrzegać tabeli i wskazówek w rozdziale "Ustawianie 
trybu pracy" na stronie 19.

 » W trybie przyczepy musi być w ciemności lub słaba widoczność, po lewej stronie Uchwyty 
pchane, tylne światło zamocowane i obsługiwane zgodnie ze StVZO.

 » Przed każdą jazdą zamknij wewnętrzną część miękkiego blatu 2 w 1, aby chronić dzieci 
siatką chroniącą przed owadami przed owadami i małymi kamieniami. Aby chronić 
przed spalinami, folia okienna powinna być również zamknięta w ruchu ulicznym, a okno 
wentylacyjne powinno być otwarte.
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Bezpieczeństwo

Pasażerowie
 » Speedkid1 może przewozić jedno dziecko, a Speedkid2 może przewozić maksymalnie 

dwoje dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat. Aby zabezpieczyć dzieci, które nie ukończyły 
6 miesięcy lub nie mogą same siedzieć w pozycji wyprostowanej, należy użyć specjalnych 
akcesoriów, patrz qeridoo.de/zubehoer-2-2.

 » Dzieci nie mogą być wyższe niż 116,5 cm, aby zapewnić wystarczającą 
ilość miejsca w każdej sytuacji. 

 » Każde dziecko musi być odpowiednio przypięte 5-punktowym pasem 
bezpieczeństwa.

 » Za każdym razem dzieci muszą nosić kask rowerowy. To będzie również 
Rowerzyści zalecani w trybie przyczepy, która powinna dawać przykład.

 » Przed każdą podróżą wyjaśnij dzieciom, że muszą się odpowiednio 
zachowywać. Poluzowanie pasa bezpieczeństwa, nadmierne wychylenie 
lub wychylenie powinno być surowo zabronione.

 » Upewnij się, że kabina jest dobrze wentylowana i pasuje do ubrania Dzieci do warunków 
pogodowych i temperatury wnętrza kabiny.

 » Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w Speedkid i upewnij się, że dzieci czują się dobrze.
 » Regularnie rób przerwy na dłuższe wycieczki, na które dzieci wysiadają i same vmoże się 

ruszać. Zapewnij odpowiednie spożycie płynów.

AKCESORIA

Holowanie pojazdu (tryb przyczepy)
 » Autoryzowane pojazdy, takie jak: rowery elektryczne ze wspomaganiem silnika do 45 km / h 

lub pojazdy z silnikiem spalinowym nie są dozwolone jako pojazd ciągnący.
 » Uwaga: przyczepy rowerowe ciągnięte są przez rowery z napędem elektrycznym (EPAC) być 

prawnie ograniczonym.
 » Rower lub e-rowery (wspomaganie silnika do 25 km / h) muszą być sprawne technicznie 

i nadawać się do ciągnięcia ładunków zgodnie z maksymalną dopuszczalną masą. 
Maksymalną dopuszczalną masę brutto można znaleźć w rozdziale "Wartości graniczne 
wydajności" na stronie 4. Przeczytaj instrukcję obsługi roweru holowniczego lub skontaktuj 
się ze sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedniego testu.

 » Przed każdą jazdą sprawdź hamulce, klocki hamulcowe i opony roweru pod kątem działania i 
zużycia. Sprawdź szczelność sprzęgła.

 » Rower powinien być wyposażony w lusterko wsteczne do przewozu pasażerów. Do jazdy w 
ciemności lub przy słabej widoczności wymagane jest działające urządzenie oświetleniowe 
zgodne ze StVZO.

Konserwacja i przechowywanie
 » Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji Speedkid i 

przestrzegaj określonych terminów konserwacji, patrz "Konserwacja i utrzymanie" na stronie 29.
 » Montuj i używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Qeridoo 

wyprodukowane lub zalecane; korzystanie z innych produktów prowadzi do wyłączenia 
odpowiedzialności

 » Dokonuj tylko zmian konstrukcyjnych lub rozszerzeń pojazdu, które są wymagane do 
korzystania z zatwierdzonych akcesoriów zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji. Wszelkie 
dalsze manipulacje bez wyraźnej pisemnej zgody producenta spowodują wyłączenie 
odpowiedzialności za wypadki i wady.

 » Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Przechowywanie" na stronie 28 dla Speedkid, 
gdy nie jest używany do prawidłowego przechowywania.
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Jazda	na	rowerze	z	przyczepą	
Prowadzenie roweru zmienia się znacząco poprzez pociągnięcie przyczepy, co jest szczególnie 
zauważalne podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Zwróć uwagę na fakty opisane tutaj:

 » Ćwicz jazdę na rowerze z przyczepą przed wyruszeniem w drogę.
 » Transportuj dzieci tylko po przebyciu się na odpowiednim terenie za pomocą Zapoznanie z 

zachowaniem podczas jazdy.
 » Pamiętaj o bezpieczeństwie dzieci za każdym razem, gdy prowadzisz samochód. Zawsze 

dostosuj swój styl jazdy i prędkość do lokalnych warunków - i nigdy nie zapominaj, że masz 
przyczepę ze sobą.

Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji bezpieczeństwa może 
prowadzić do szkód materialnych i obrażeń ciała

Bezpieczeństwo

Defensywny styl jazdy
 » Zawsze prowadź defensywnie i przewidująco.
 » Hamuj wcześnie, zanim dotrzesz do zakrętów, skrzyżowań, przeszkód itp..
 » Jedź powoli nierównymi ścieżkami; trzymać z dala od schodów, schodów ruchomych i 

bardzo z dala od stromych ścieżek.
 » Zejdź z roweru przy krawężnikach i mijaj je powoli.

Dodatkowa waga
 » W pełni załadowany Speedkid1 waży do 50 kg, a Speedkid2 waży do 60 kg, które oprócz 

masy własnej i kierowcy muszą ciągnąć, hamować i pozostać na linii:
 – Zaciąganie się i hamowanie prowadzi do dużych obciążeń sprzęgła i dyszla, a tym 

samym do większego zużycia.
 – Podczas hamowania każda droga hamowania jest znacznie dłuższa, obciążenie klocków 

hamulcowych odpowiednio większe. Na mokrych drogach i stokach zjazdowych droga 
hamowania jest dodatkowo wydłużona.

 – Podczas hamowania, zwłaszcza na zakrętach, przyczepa może się ścinać lub tylne koło 
Przesuń rower na bok i zmniejsz jego przyczepność.

 – Duża siła odśrodkowa na zakrętach może prowadzić do wywrócenia przyczepy.
 » Utrzymuj maksymalną dozwoloną prędkość 25 km / h oraz Unikaj jazdy w pozycji pochyłej.
 » Nie należy jechać w dół, ani nie skręcać z maksymalną prędkością pieszą (maksymalnie 7 

km / h), aby uniknąć nadmiernych sił odśrodkowych.

Dodatkowe pasy
 » Dwa koła Speedkid biegną poza zwykłą ścieżką rowerową. Pamiętaj, na wszystkie sposoby, 

zwłaszcza przeszkody i dziury, że zawsze potrzebujesz 3 odpowiednich pasów do 
bezpiecznej jazdy.

 » Speedkid1 ma 77 cm, a Speedkid2 ma 87 cm szerokości. Zachowaj wystarczającą odległość 
Przeszkody i unikaj zbyt wąskich ścieżek. Mijaj wąskie gardła i zakręty zawsze powoli.

 » Długość roweru i przyczepy wynosi co najmniej 2,5 m. Prowadź zakręty jak zwykle w inne 
promienie i pomyśl o dodatkowym wymaganym torze dla wewnętrznego koła Speedkida.
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Produkt

01 Przyczepka z 5punktowymi pasami 
bezpieczeństwa

Uchwyt do pchania z hamulcem 
ręcznym 

Światło tylne Led (StVZO – konform) 

Dyszel z uchwytem do roweru

Zagłówek

Koło przednie Buggy

03

04

02

05

Chorągiewka

Odbojniki

Koła 20“

07

08

09

W momencie dostawy niektóre elementy Speedkid są już zmontowane.

 » Rozpakuj wszystkie dostarczone części i umieść je na czystej powierzchni.
 » Sprawdź zawartość opakowania, korzystając z powyższej listy.

Uwaga!

Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub zauważysz uszkodzenie opakowania lub 
produktu, natychmiast skontaktuj się z naszym serwisem, zobacz "Informacje o 
pomocy technicznej" na stronie 34.

Przegląd produktów

01
02

03

04

05

06

07
08

09

06

Obróżka	
Zalecane momenty obrotowe można znaleźć pod poniższym linkiem: 
www.drehmoment.qeridoo.de
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Komponenty
widok z boku

Przegląd produktów

01 02 04 05

06

07

08

09

10111214 1315

18

17

Kabina (rama wykonana z aluminiowych 
rur z pokryciem tekstylnym odpornym na 
warunki atmosferyczne)

Kaptur 2w1 , ochrona przed owadami/
odpryskami – można zrolować

Chowana osłona przeciwsłoneczna

Dach panoramiczny z wentylacją

Okno boczne z linią odblaskową + 
narożnik wentylacyjny

Pasek na ręke do trybu Buggy lub Walker

Siedzisko z 5punktowymi pasami 
bezpieczeństwa

System składania przyczepki

Zawieszenie piórowe

Zawór powietrza

Koła 20“ z paskiem odblaskowym

Paski odblaskowe na koła

Dyszel z mocowaniem

Uchwyt montujący

Przycisk blokady

Koło Buggy do pracy w dwóch trybach

Przełącznik trybu pracy koła Buggy:
Jazda na wprost
Koło obrotowe
Demontaż koła

Uchwyt koła na ramie

Lampki odblaskowe / bezpieczeństwa

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	

Mocowanie rączki (uchwytu do pchania)

Rączka z wbudowanym hamulcem i z 
funkcją ochrony głowy dziecka w razie 
wypadku

Przycisk do rgulacji wysokości rączki

Przycisk hamulca postojowego

Okno wentylacyjne, rolowane

Pozycja światła tylnego

Tylne światło czerwone

Schowek pod uchwytem do popychania

Uchwyt sprzęgający z zabezpieczeniem 
dzielonym sworzniem i pasem 
bezpieczeństwa do mocowania dyszla 
do ramy roweru

Gumowa zaślepka kół

Odbojniki

Małe torby w przestrzeni nóg

Odblaskowe szwy w tkaninie

Torba na proporczyk

Odblokowanie systemu składania

01

03

05

02

06

11

14

10

04

07

13

Przegląd produktów

Komponenty
widok z tyłu

08

11

13

14

15

09

09

12
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Poniżej znajdują się wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego złożenia Speedkid 
potrzeba.

 » Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do montażu. Zwróć także uwagę na szero-
kość drzwi w miejscu montażu: Speedkid1 ma z zamontowanym Radabweisern  
o szerokości 77 cm i Speedkid2 posiada z zamontowanymi owiewkami 
kół o szerokości 87 cm.

 » Wykonaj instrukcje krok po kroku.
 » W razie potrzeby postępuj zgodnie z poniższym kodem QR, aby wyświet-

lić wideo w Internecie w celu instalacji i obsługi:
 » Nasze samouczki wideo można znaleźć na naszym kanale YouTube na 

www.youtube.com/user/Qeridoo

Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie wykonuj prac montażowych, gd y dzieci są w kabinie. Podczas montażu 
trzymaj dzieci z dala od pojazdu. Podczas przenoszenia ruchomych elementów 
należy uważać, aby nie przyciąć dłoni ani palców. Przed pierwszym użyciem 
sprawdź wszystkie połączenia śrubowe i sworzniowe.

Rozpakować	zawartość
 » Zdjąć materiały opakowaniowe i wszystkie nakrętki ochronne i zutylizować je zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym regionie.
 » Odetnij opaski kablowe w dolnej części kabiny.
 » Przed montażem części należy przeczytać rozdział "Montaż" na stronie 12.

Montaż

WIDEO MONTAŻ OW
E

Otwórz	kabinę
 » Umieść złożoną kabinę na powierzchni montażowej.
 » Stań przed kabiną i jedną ręką chwyć rurę bagażnika 

dachowego.
 » Otwórz kabinę, popychając rurę do góry.

 » Chwyć boczne rurki systemu składania w dolnej 
części zawiasu.

 » Naciśnij oba zawiasy w dół, aż zatrzasną się na swoim 
miejscu.
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Włóż	koła
» Zdejmij czarne gumowe zaślepki z końców osi przelotowych i wyrzuć je.
» Lekko podnieś kabinę, aby ułatwić korzystanie z koła.
» Umieścić koło w obudowie osi kabiny:

– Przytrzymaj koło, aby można było nacisnąć kciukiem gumową osłonę na zewnątrz piasty 
wirnika.

– Naciśnij i przytrzymaj gumową osłonę, aby 
otworzyć blokadę osi.

– Wsunąć oś krótką koła do gniazda osi tak 
daleko, jak to możliwe.

– Zwolnij gumową osłonę, aby zabezpieczyć oś.
» Pociągnij koło, aby sprawdzić zablokowanie koła w 

gnieździe osi.
» Włóż drugie koło w ten sam sposób.

Montaż

Niebezpieczeństwo!

Po atrzymaniu zablokuj koła Speedkid po każdym zaparkowaniu, patrz "Hamulec 
postojowy" na stronie 19.

» Sprawdź, czy w kołach jest wystarczająco dużo powietrza (zalecane ciśnienie powietrza: 
2,5 - 3 bar). W razie potrzeby użyj z uzupełnij potwietrze (zawór jak w samochodzie).

Zamontować	odbojnik
Odbojnik kół po obu stronach kabiny zapobiega przyleganiu kół do przeszkód.

» Upewnij się, że prowadnice odbojników kół są 
zamontowane po obu stronach i są dokręcone.

» Przesuń odbojnik koła w uchwycie przesuwnym, 
jak pokazano.

» Upewnij się, że mechanizm jest dobrze 
zamntowany.

» Powtórz proces po drugiej stronie strony 
przyczepy.
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Montaż

Zamontować	uchwyt	do	pchania	
Uchwyt do pchania ma regulowaną wysokość i służy do pchania, ciągnięcia i manewrowania 
Speedkid. Po złożeniu rączka do pchania zapewnia ochronę przed wywróceniem, dzięki czemu 
pełni funkcję osłony głowy. I jeśli kiedykolwiek będzie to konieczne, spełnia ważną funkcję 
ochronną jako ochrona przed uderzeniami. Uchwyt pchający jest przymocowany do górnej części 
ramy kabiny za pomocą dwóch solidnych zacisków: 

 » Całkowicie otwórz uchwyt do popychania. Aby to 
zrobić, naciśnij przyciski po obu stronach, patrz 
"Regulacja uchwytu" na stronie 19.

 » Stań za kabiną.
 » Poluzuj dwie śruby z uchwytem gwiazdowym na 

dolnym końcu uchwytu, aby łatwo docisnąć zaciski do 
rur ramy kabiny.

 » Przełóż zaciski przez oba otwory w materiale.
 » Przytrzymaj uchwyt pchający z obydwoma zaciskami 

do rur górnej ramy kabiny.

 » Umieścić zaciski jeden po drugim z lekkim naciskiem 
na rury ramy kabiny. Zabezpiecz każdy z nich, lekko 
dokręcając śruby z uchwytem.

 » Wyrównaj uchwyt do popychania w poziomie, popy-
chając zaciski na tę samą wysokość.

 » Dokręć śruby, aby zamocować zaciski do ramy kabiny.

Niebezpieczeństwo!

Upewnij się, że uchwyt pchający jest również zamontowany w trybie przyczepy 
i wyregulowany zgodnie z tabelą (patrz "Regulacja trybu pracy" na stronie 19), 
tylko wtedy kabina jest wyposażona w dodatkow ą pałąk zabezpieczający i osłone 
głowy.

Dokręcić	oparcie	i	osłonę
Solidne oparcie jest ważnym elementem bezpieczeństwa. Jest on, podobnie jak tekstylne 
pokrycie kabiny, przymocowany pod podłogą kabiny za pomocą pasków. Aby zapewnić dobrą 
przyczepność, pasy te muszą zawsze być dobrze naciągnięte.

 » Przechyl kabinę do tyłu i połóż ją na plecach.
 » Zaciśnij dwa pasy w kierunku jazdy, aby oparcie było 

dobrze zamocowane.
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Montaż

Używaj	chorągiewki

Niebezpieczeństwo!

W trybie przyczepy chorągiewka musi być zawsze zamontowana . W przeciwnym 
razie będzie dość nisko i Speedkid może zostać niezauważony przez innych 
użytkowników drogi. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy używać chorągiewki 
przed każdą jazdą nawet w buggy lub. 

 » Włóż pręt chorągiewki do pręta przedłużającego za 
pomocą łącznika.

 » Zamontuj chorągiewke po lewej stronie na zewnątrz 
Speedkid:

 – Przełóż przedłużony pręt chorągewki przez pętle 
w lewym górnym rogu materiału.

 – Włóż koniec chorągiewki do uchwytu na spodzie 
przyczepki.

 » Rozwiń chorągiewke, aby była dobrze widoczna, może 
trzepotać.

Kroki instalacji
Zamontować koło buggy

Koło buggy jest potrzebne do trybu buggy i walker. Koło buggy jest podłączone bezpośrednio do 
zawieszenia na ramie i można go obracać o 360 °.

 » Podnieś kabinę z przodu.
 » Włóż koło buggy do uchwytu koła, aż usłyszysz 

kliknięcie.
 » Sprawdź, czy w kołach buggy jest wystarczająca ilość 

powietrza (maksymalne ciśnienie powietrza: 1,9 bara). 
W razie potrzeby użyj z uzupełnij potwietrze (zawór jak 
w samochodzie). 

Ustaw koło buggy

 » Ustaw za pomocą przycisku zwalniającego  i 
przełącznika trybu  z przodu zawieszenia żądany 
tryb pracy:

 – Jazda na wprost
 – Koło obrotowe
 – Demontaż koła ( tryp przyczepy)
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Montaż

Zamontować dyszel

Dyszel jest potrzebny tylko w trybie przyczepy. Zawieszasz Speedkid za rowerem wyposażonym 
w odpowiednie sprzęgło, patrz "Podłączanie przyczepy do roweru" na stronie 25.

Dyszel jest zamocowany za pomocą sworznia blokującego w gnieździe dyszla i może występować 
w dwóch różnych pozycjach Pozycje są używane: 

 » Pozycja zaczepu: Dyszel skierowany jest do przodu.
 » Pozycja gotowości: Dyszel skierowany jest do tyłu i jest 

przenoszony pod podłogą kabiny. W obu pozycjach 
dyszel jest dodatkowo zabezpieczony zamkiem.

 » Pociągnij jedną ręką przycisk blokady i trzymając to 
mocno.

 » Drugą ręką naciśnij przedni przycisk na dyszlu, aby 
odblokować sworzeń blokujący.

 » Trzymaj przycisk wciśnięty i popchnij dyszel od przodu 
do znaku w uchwycie dyszla.

 » Zwolnij przycisk, aby kołek blokujący mocował dyszel w 
uchwycie dyszla.

 » Zwolnij przycisk blokujący, aby wyskoczył z powrotem 
do pozycji zamkniętej i dodatkowo zabezpieczył dyszel.

Niebezpieczeństwo!

Upewnij się, że Twój rower nadaje się do holowania przyczepy rowerowej, patrz 
"Ograniczenia wydajności" na stronie 4. Najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą 
lub producentem roweru. 

Wskazówka!

Po użyciu nie trzeba całkowicie usuwać dyszla. Wystarczy włożyć dyszel do 
uchwytu dyszla od tyłu, aby schować go pod podłogą kabiny, patrz "Wkładanie 
dyszla" na stronie 21.

Zamontować zaczep na rowerze 

Uwaga!

Zabezpieczyć rower przed upadkiem i upewnić się, że tylne koło nie wypadnie z 
mocowania. Użyj na przykład stojaka do naprawy lub obróć rower.
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Montaż

Niebezpieczeństwo!

Nakrętkę osi należy dokręcić, aby zapewnić wystarczającą siłę mocowania. 
Dlatego podczas dokręcania nakrętki osi należy przestrzegać instrukcji montażu 
piasty i specyfikacji momentu obrotowego producenta. 

Uwaga!

Ze względu na konstrukcję sprzęgła na styku ramy roweru ze sprzęgłem może 
dojść do lekkiego zużycia w postaci zadrapań. To nie jes t powód do reklamacji. 

Niebezpieczeństwo!

Nie używaj podkładki itp. Na styku ramy roweru ze sprzęgłem, ponieważ może to 
wpłynąć na stabilność połączenia. 

Wskazówka!

Dostarczone uniwersalne sprzęgło nadaje się do montażu w większości wersji 
tylnych kół. Jeśli nie pasuje do twojego roweru , znajdziesz odpowiednie adaptery i 
specjalne sprzęgła w naszym przewodniku na stronie internetowej: 
www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden

Uwaga!

Nie używaj narzędzia, które wcześniej miało kontakt z konwencjonalną stalą. 
Najmniejsze cząsteczki stali mogą zostać przeniesione, co może prowadzić do korozji

Dostarczony uchwyt jest dostarczany w zestawie z dyszlem:
 » Zwolnij blokadę zawleczki i wyjmij bolec.
 » Następnie włóż blokadę w uchwyt dyszla i zapnij bolec zawleczką.
 » Przygotuj rower do montażu sprzęgła, odkręcając śrubę na osi tylnego koła: 

 – Oś szybkozamykacza: Otwórz zacisk szybkozamykacza i odkręć nakrętkę kołpakową 
druga strona tylnej osi koła.

 – Oś pełna: odkręcić nakrętkę po lewej stronie tylnej osi koła.
 » Zamontować uchwyt na tylnej osi:

 – Włożyć duży otwór uchwytu po lewej stronie tylnej 
osi, tak aby było skierowane na zewnątrz.

 – Przykręcić odpowiednią nakrętkę i luźno dokręcić.
 – Wyrównaj tylne koło, aby mogło się swobodnie 

obracać.
 – Ustawić uchwyt tak, aby było skierowane poziomo 

do tyłu.
 » Zablokuj połączenie, aby zabezpieczyć tylne koło:

 – Oś szybkozamykająca: Dokręcić nakrętkę, aż do 
pewnego zamknięcia zacisku.

 – Oś pełna: użyj dostarczonego adaptera szybkozamykacza M5. Dokręcić nakrętkę, aż 
będzie można zamknąć zacisk z pewnym naciskiem.



18 – 09|2020 – Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Speedkid 2020

Montaż

Zainstaluj tylne światło 

W trybie przyczepy musi być zamontowane zgodnie z wymogami światełko Led „StVZO“

 » Złóż rączkę do najwyższej pozycji.
 » Zamontuj światło tylne nad lewym zaciskiem uchwytu 

do pchania.

Wskazówka!

Proszę p rzestrzegać dołączonych informacji producenta dotyczących obsługi 
tylnego światła.

Poniżej znajdują się wszystkie informacje potrzebne do dostosowania Speedkid do pożądanych 
trybów i aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.
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Eksploatacja

Naciśnij	hamulec	postojowy

Niebezpieczeństwo!

Na postoju zawsze zabezpieczyć Speedkid przed stoczeniem się, zaciągając hamulec 
postojowy. Pamiętaj też, aby popuszczać go przed rozpoczęciem jazdy.

» Stań za kabiną.
» Popchnij dźwignię hamulca postojowego w dół.
» Hamulec postojowy jest mocno zablokowany, gdy 

dźwignia hamulca kliknąła co najmniej dwa razy.
» Sprawdź, czy hamulec postojowy został włączony.
» Aby zwolnić hamulec, naciśnij kciukiem czerwony 

przycisk po wewnętrznej stronie hamulca postojowego, 
aż zostanie całkowicie odblokowany i ustaw dźwignię 
w najwyższym położeniu

Wskazówka!

Użyj dostarczonych pask ów na rzep wokół linki hamulca aby ją przy trzymać. 

Uwaga!

Jeżeli hamulec postojowy zostanie kliknie tylko raz, koła nie są zablokowane i 
przyczepa może się stoczyć. 

Wyreguluj	uchwyt	pchający	(rączkę)	
Możesz zmienić wysokość uchwytu za pomocą dwóch przycisków oznaczonych „PUSH”. Uchwyt 
do pchania można ustawić w kilku wysokościach. 

» Naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je, aby zwolnić 
regulację.

» Przesuń uchwyt do żądanej wysokości.
» Zwolnij oba przyciski, aby zaakceptować wysokość.
» Przesuń dźwignię do popychania lekko w górę lub w 

dół, aż regulacja wysokości kliknie.

Ustaw tryb pracy
Możesz użyć Speedkid w jednym z następujących trybów: 

» Tryb przyczepy: dzieci w Speedkid jadą za rowerem
» Tryb Buggy: Speedkid jak wózek
» Tryb Walker:  zabierz dzieci w Speedkid podczas 

spaceru

Aby zabezpieczenie przed przewróceniem się uchwytu 
pchającego zapewniało odpowiednią wysokość nad 
głową, należy upewnić się, że jest on prawidłowo 
umieszczony w trybie przyczepy (patrz rysunek obok).

10 – 15 cm
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Poniższa tabela pokazuje podstawowe ustawienia, które należy wprowadzić dla odpowiedniego 
trybu pracy dla określonych komponentów:

Artykuły 
Status elementu w trybie 

Przyczepa Buggy Walker

Koło Zdemontowany Montaż  
(swobodny obrót)

Montaż  
(na stałe)

Dyszel Skierowane do 
przodu ( uwagę na) Skierowany do tylu Skierowany do tylu

Chorągiewka Obowiązek Wygodna Wygodna

Rączka 10 - 15 cm nad 
dachem kabiny komfortowy wzrost komfortowy wzrost

Pasek na rękę – Umieszczony  
wokół nadgarstka

Umieszczony 
wokół nadgarstka

5punktowe pasy Muszą zostać użyte Muszą zostać użyte Muszą zostać użyte

Światło tylne

Musi działać przy 
słabej widoczności 

lub w ciemności 
(patrz StVZO)

Zalecane w słabej 
widoczności lub w 

ciemności

Zalecane w słabej 
widoczności lub w 

ciemności

Rower
Zamontowani 

odpowiedniego 
sprzęgła

– –

Wskazówka!

Zamontuj koło Buggy np. w domu , aby móc elastycznie korzystać z Speedkid w 
miejscu docelowym. Instrukcje ponownego montażu można znaleźć w rozdziale 
"Montaż koła buggy" na stronie 15.

Niebezpieczeństwo!

Przed każdą podróżą upewnij się, że ustawienia wymagane dla odpowiedniego 
trybu pracy są spełnione. Przestrzegaj wskazówek w poniższych sekcjach.

Ustaw koło Buggy

W zależności od trybu pracy należy wprowadzić następujące ustawienia. 

Usuń koło buggy (tryb przyczepy) 

Koła Buggy nie wolno montować w trybie przyczepy, ponieważ może spowodować wypadek.

 » Unieś nieco kabinę z przodu.
 » Naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie koła i wyjmij całkowicie koło Buggy.

Eksploatacja
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Ustaw swobodne obracanie koła (tryb Buggy) 

Podczas manewrowania w trybie Buggy koło musi się swobodnie obracać o 360 °.

 » Przesuń przełącznik trybu w górę, aby zwolnić koło.

Sztywne Koło (tryb Walkera) 

Koła nie wolno ustawiać w trybie Walker poprzecznie do kierunku jazdy. Aby zapobiec nagłemu 
zablokowaniu, musisz zablokować koło w pozycji do jazdy na wprost.
 » Przesuń przełącznik trybu w dół, aby ustawić koło na wprost.
 » Obrócaj włożone koło, aż wskoczy na swoje miejsce.

Włóż dyszel

Dyszel można skierować do przodu w pozycji do jazdy lub skierować do tyłu w pozycji gotowości. 
Należy również przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Montaż dyszla" na stronie 16.

Niebezpieczeństwo!

Owi nąć taśmę zabezpieczającą dyszel kilka razy, aby nie zwisał w pozycji 
gotowości. W przeciwnym razie może zachaczyć o przeszkod e.

Używaj Chorągiewki

W trybie przyczepy Chorągiewka musi być zamontowana, patrz "Wkładanie Chorągiewki" na 
stronie 15. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy to również dla innych trybów pracy.

Załóż pasek na rękę

W trybie buggy i walker pasek na rękę przymocowany do uchwytu do pchania musi znajdować 
się na swoim miejscu, przełożony wokół nadgarstka.

5punktowe pasy bezpieczeństwa

W każdym trybie pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa muszą być odpowiednio wyregulowane, a 
każde dziecko musi być zapięte, patrz "Środkowa pozycja siedzenia" na stronie 23.

Zabezpiecz	ładunek
Bagażnik

 » Aby otworzyć, chwyć za pokrywę obiema rękami
 » Pociągnij gumowy pasek osłony do góry, aż będzie można ją otworzyć.
 » W schowku zapakuj większe przedmioty, takie jak torby, zabawki lub kurtki. W razie potrzeby 

używaj dodatkowego uchwytu na kubek.
 » Aby zamknąć, ponownie pociągnij pokrywę schowka.

Zastosowanie kieszeni narożnych 

 » Umieść butelki z wodą dla dzieci lub zabawki w małej narożnej kieszeni w przestrzeni nóg w 
kabinie.

Niebezpieczeństwo!

Podczas ładowania należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i limitów 
masy, patrz "limity wydajności" na stronie 4.

Eksploatacja
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Pozwól	dzieciom	wejść
Przygotowanie kabiny

 » Zabezpiecz Speedkid przed stoczeniem się, naciskając hamulec postojowy.
 » Otwórz kaptur 2w1.
 » Dopasuj pasy bezpieczeństwa do liczby dzieci, patrz "Środkowa pozycja siedzenia"  

na stronie 23.
 » Otwórz wymagane pasy bezpieczeństwa:

 – Odblokuj klamrę, naciskając przycisk.
 – Wyciągnij dwa zaczepy z klamry paska.
 – Poluzuj małe zamki

Niech dzieci usiądą

 » Woź dzieci w odpowiednim kasku rowerowym lub użyj opcjonalnie dostępnych zagłówków.
 » Niech dzieci wejdą lub wsadź je do kabiny.
 » W razie potrzeby wyreguluj wysokość zagłówków, jak i wysokość pasów.

Wskazówka!

W trybie przyczepy szczególnie ważny jest zró wnoważony rozkład obciążenia. 
Jeśli dwoje dzieci różni się znacznie wagą, należy umieścić cięższe dziecko na 
prawym siedzeniu. W połączeniu z lewym dyszlem ma to pozytywny wpływ na 
jazdę.

Zapnijcie dzieci

 » Pomóż dziecku przełożyć ręce przez dwie boczne części 5-punktowego pasa 
bezpieczeństwa.

 » Wyreguluj pasy bezpieczeństwa, podkładki pasów i, w razie potrzeby zagłówek  na rozmiar 
dziecka.

Wskazówka!

Podczas regulacji długości pasów bezpieczeństwa należy upewnić się, że pasy 
bezpieczeństwa ciągną się tylko na samych pasach, a nie na podkładkach pasów, 
ponieważ są one mocno przytwierdzone do siedzenia. 
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Niebezpieczeństwo!

Sprawdź, czy pasy bezpieczeństwa i klamry są prawidłowo osadzone przed 
każdą jazdą. Awaria pasów bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych, a 
nawet śmiertelnych obrażeń w razie wypadku. Rozpocznij jazdę tylko wtedy, gdy 
wszystkie dzieci mają kask rowerow y lub korzystają z zagłówka i są odpowiednio 
przypięte. 

Wskazówka!

Jeśli dziecko jest za małe na 5 punktowe pasy bezpieczeństwa, zalecamy użycie 
akcesoriów, takich jak fotelik dziecięcy lub wkładka zmiejszająca , gdy tylko 
dziecko będzie mogło usiąść prosto.

Środkowa pozycja siedząca (Speedkid2)

Aby uzyskać optymalny rozkład obciążenia, ważne jest, aby środek ciężkości ładunku znajdował 
się w przybliżeniu pośrodku kabiny. W momencie dostawy 5-punktowe pasy bezpieczeństwa są 
wstępnie ustawione do przewozu dwojga dzieci. Jeśli ma być przewożone tylko jedno dziecko, 
należy wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby dziecko mogło usiąść na środku.

 » Wyciągnij paski z wewnętrznych klamer.
 » Alternatywnie zamień język: 

 – Wsuń język lewego paska wewnętrznego na prawy 
pasek.

 – Wsuń język prawego paska wewnętrznego na lewy 
pasek.

 » Zabezpiecz pasy za pomocą klamer:
 – Przewlec koniec paska do klamry, jak pokazano.
 – Należy sprawdzić montaż obu klamer

 » Umieść klamrę, podkładkę i klamrę w środkowym 
pasku. Użyj klamry lewego lub prawego siedzenia.

 » Powtórz ten proces w odwrotnej kolejności, gdy 
będziesz potrzebować pasów bezpieczeństwa do 
przewozu dwojga dzieci.

 » Włóż zaczepy do klamry, aż usłyszą kliknięcie.
 » Sprawdź wszystkie części 5-punktowego pasa bezpieczeństwa pod kątem prawidłowego i 

wygodnego dopasowania.
 » Zamknij małe zapięcia, jeśli podkładki pasów bezpieczeństwa są zbyt luźne (patrz zdjęcie 

powyżej). Należy jednak zawsze upewnić się, że między zamknięciami dziecka a szyją jest 
wystarczająca przestrzeń. W przypadku starszych dzieci dodatkowe mocowanie poduszki 
pasa nie jest zalecane lub niemożliwe w środkowej pozycji siedzącej.

 » Zamknij kaptur i dołączone zapięcia na rzepy.
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Sprawdź rozkład masy i obciążenie

Dla bezpiecznej jazdy ważny jest optymalny rozkład ciężaru: środek ciężkości ładunku powinien 
zawsze znajdować się na środku osi. W trybie przyczepy obciążenie pionowe, z jakim dyszel 
spoczywa na uchwycie, nie może być zbyt wysokie ani zbyt niskie: 

 » Zbyt duże obciążenie podporowe (> 8 kg): Uchwyt jest poddawany nadmiernym 
obciążeniom.

 » Zbyt niskie obciążenie u dołu (<0 kg): przyczepa może zmniejszyć przyczepność roweru, 
podnosząc go itp.

 » Przeładowanie może spowodować wywrócenei się na zakręcie.

Niebezpieczeństwo!

Rozłóż obciążenie równomiernie na całej szerokości Speedkid. Jeśli nosisz 
tylko jedno dziecko, dziecko musi usiąść na środku, patrz Pozycja środkowego 
siedzenia Speedkid2 na stronie 22.

Przed każdą parą należy sprawdzić obciążenie dyszla pociągowego. Obciążenia 
dyszla poza dopuszczalnym zakresem 0 - 8 kg powodują niezamierzone 
zachowanie podczas jazdy.

Sprawdź obciążenie pionowe

Użyj wagi osobistej do pomiaru obciążenia pionowego:

 » Załaduj Speedkid jak zwykle i przypnij dzieci.
 » Nie spinaj jeszcze przyczepy z rowerem.
 » Wejdź na wagę łazienkową trzymając za dyszel i zanotuj wyświetlaną wagę.
 » Wejdź na osobistą wagę i zapamiętaj wyświetlaną wagę.
 » Unieś głowicę rumpla na wysokość (około 35 cm).
 » Obciążenie pionowe to różnica ciężaru między bieżącym odczytem a tym, który wcześniej

 – Masa musi być równa lub wyższa od zmierzonej wartości bez dyszla pociągowego.
 – Ciężar nie może być większy o więcej niż 8 kg od wartości zmierzonej bez dyszla 

pociągowego. 

Zmień obciążenie pionowe

Dostosuj obciążenie pionowe, przenosząc lub zmniejszając bagaż:

 » Obciążenie ponad 8 kg: przenieść bagaż
 » Niższy ładunek poniżej 0 kg: przenieść bagaż

Zbyt wysoka masa całkowita 

 » Zmniejsz ciężar bagażu w dwóch małych torbach.
 » Zmniejsz ciężar bagażu w schowku.
 » Upewnij się, że Speedkid1 waży mniej niż 50 kg po załadowaniu.
 » Upewnij się, że Speedkid2 waży mniej niż 60 kg po załadowaniu.
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Przyczepić	przyczepę	do	roweru

Niebezpieczeństwo!

Przyczep Speedkid do roweru jeśli spełnione są następujące warunki:

 » Przyczepa jest w pełni załadowana.
 »  Dzieci noszą kask rowerowy lub korzystają z zagłówka i są odpowiednio 

przymocowane
 » Koło buggy zostało zdemontowane.
 » Obciążenie pionowe jest badane i mieści się w dopuszczalnym zakresie (0 – 8 kg).

 » Wyjmij zawleczkę z głowicy dyszla.
 » Wsuń dyszel na uchwyt w rowerze, tak aby otwory się 

pokrywały.
 » Włóż zawleczkę do otworu i zablokuj..
 » Sprawdź połączenie między uchwytem a dyszlem.
 » Przełóż pasek mocujący dyszel przez rozpórki tylnego 

koła, aby przyczepa była bezpiecznie połączona z 
ramą roweru.

 » Zamocuj pasek zabezpieczający za pomocą klamry 
zaciskowej na głowicy dyszla. Upewnij się, że nie 
będzie trzepotać w szprychy tylnego koła podczas 
jazdy. W razie potrzeby kilkakrotnie owiń pasek zabezpieczający wokół ramy roweru.

Niebezpieczeństwo!

Zawsz e upewnij się, że pasek zabezpieczający jest na swoim miejscu 
przed użyciem wózka w trybie przyczepy. Ponadto upewnij się, że taśma 
zabezpieczająca nie może dostać się do ruch omych części roweru.

Niebezpieczeństwo!

Zawsze zabezpiec zaj dyszel paskiem zabezpiecz ającym na ramie roweru. Takaby 
przyczepa pozostała połączona nawet po odłączeniu dyszla od uchwytu.

Niezależnie od tego, uchwyt musi być zawsze prawidłowo zainstalowane, a 
połączenie z dyszlem musi być zabezpieczone zawleczką. W przeciwnym razie 
dyszel może się poluzować i wcisnąć w szprychy tylnego koła podczas jazdy  
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Korzystaj z funkcji komfortu

Użyj funkcji klimatyzacji

Zestaw kaptur 2 w 1

Kaptur 2 w 1 składa się z siatki przeciw owadom i osłony przeciwdeszczowej:

 » Wewnętrzna część czaszy 2-w-1 musi być zamknięta przy każdej jeździe, tak jak w zestawie 
Siatka chroniąca przed owadami chroni przed owadami i mniejszymi kamieniami.

 » Zewnętrzna powłoka kaptura 2 w 1 jest wykonana z trwałej przezroczystej folii i może być 
zwinięta. Chroni przed deszczem, silnym wiatrem oraz spalinami.

Otwarty dach: 

 » Zwiń folię okienną i przymocuj górną część rolki za 
pomocą dwóch zapięć na rzepy.

Zamknij kaptur przeciwdeszczowy: 

 » Otwórz górne paski na rzepy i rzuć folia okienna nad 
siatką przeciw owadom.

 » Zamknij kaptur i dołączone rzepy i zamki 
magnetyczne.

Niebezpieczeństwo!

Kapur chroni również od kamieni itp Nie zjeżdzaj nigdy z góry z otwarym dachem. 
W przypadku złej pogody lub w gęstym ruchu ulicznym zamknij również folię 
okienną.

Odłączanie	przyczepy	
 » Poluzuj pasek zabezpieczający i owiń go wokół dyszla. Zamocuj pasek zabezpieczający za 

pomocą klamry zaciskowej na dyszlu.
 » Wyjmij zawleczkę z uchwytu i wyciągnij głowicę dyszla.
 » Włóż sworzeń blokujący do głowicy i zablokuj na swoim miejscu.
 » Przechowuj dyszel zgodnie z opisem w rozdziale na stronie 16 w pozycji gotowości.

Użyj okna wentylacyjnego

Okno wentylacyjne z tyłu Speedkid służy do poprawy 
wymiany powietrza w kabinie.

Otwórz okno wentylacyjne:

 » Zwiń osłonę i zablokuj za pomocą górnego 
zapięcia na rzep.
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Zamknij okno wentylacyjne:

 » Odepnij górny rzep do pokrowca.
 » Zamknij pokrywę dolną na rzep.

Niebezpieczeństwo!

Otwórz okno wentylacyjne w upalne dni lub w gęstym ruchu ulicznym.

Użyj dachu panoramicznego

Panoramiczny dach jest wyposażony w osłonę przeciwsłoneczną i okno wentylacyjne, które 
można w razie potrzeby otworzyć i schować w dostarczonej kieszeni lub zamknąć na zamek 
błyskawiczny. 

 » Aby otworzyć, odpnij zamek błyskawiczny na osłonie 
przeciwsłonecznej i wsuń go do przedniej kieszeni.

 » Aby zamknąć, wyciągnij osłonę przeciwsłoneczną 
z torby i zamknij ją ponownie za pomocą zamka 
błyskawicznego. 

Dostosuj zawieszenie

Sprężyny płytkowe Speedkid można regulować, po prostu przesuwając zaciski.

Uwaga!

Upewnij się, że podczas każdej jazdy efekt sprężyny jest odpowiedni dla bieżącego 
obciążenia. Jeśli słychać odgłosy pukania podczas pokonywania nierówności, 
zawieszenie jest zbyt miękkie. Natychmiast dostosuj ustawienie, przesuwając 
zacisk w kierunku osi koła.

Niebezpieczeństwo!

Zawsze ustawiaj te same wartości na obu sprężynach piórowych, złe ustawienie 
może negatywnie wpływać na zachowanie kierowcy. 
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 » Aby przesunąć zacisk sprężyny płytkowej, poluzuj śrubę.
 » Przesuń zacisk za pomocą śruby zgodnie z 

następującymi informacjami:
 – Popchnij zacisk całkowicie do przodu, jeśli wozisz 

bardzo lekkie dziecko z małym bagażem (miękkie 
zawieszenie).

 – Przesunąć zacisk do tyłu dla dwojga dzieci i dużej 
ilości bagażu (twarde zawieszenie). 

 » Dokręcić śrubę i przesunąć zacisk listwy po drugiej 
stronie do tej samej pozycji.

Przechowywanie
Do przechowywania wystarczy złożyć Speedkid i przechowywać w jednym miejscu. Zwróć także 
uwagę na informacje w rozdziale "Pielęgnacja" na stronie 29.

Niebezpieczeństwo!

Podczas ustawiania i rozkładania kabiny możesz przycisnąć dłonie lub palce do 
ruchomych części. Starannie wykonuj pracę i trzymaj dzieci z dala od pojazdu

 » Stań za kabiną i otwórz pokrywę schowka

 » Pociągnij prowadnice po obu stronach rurki systemu 
składania z palcem wskazującym i środkowym do 
góry, aby odblokować zawiasy.

 » Trzymając prowadnice w pozycji górnej, naciśnij 
dłońmi na rurki systemu składania, aby otworzyć 
zawiasy.

 » Następnie wciśnij całkowicie uchwyt do popychania z 
przodu, aby złożyć kabinę.

Uwaga!

Kabinę złożyć tylko wtedy, gdy jest czyszczona od wewnątrz i na zewnątrz I jest 
całkowicie sucha.
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Uwaga!

Do czyszczenia należy używać wyłącznie wody i środków do pielęgnacji domu, 
takich jak produkty do płukania i pielęgnacji tkanin, miękkie szmatki lub impregnaty 
i spray silikonowy. Nie używaj ostrych krawędzi ani środków do szorowania; Środki 
czyszczące na bazie kwasów lub rozpuszczalników są również niedozwolone.

Uwaga!

Upewnij się, że tkaniny lub części tkaniny są zawsze całkowicie suche, 
aby zapobiec tworzeniu się pleśni. Zawsze używaj odpowiedniej osłony 
przeciwdeszczowej do jazdy na deszczu i śniegu. 

Aby uniknąć blaknięcia tkaniny, nie zaleca my wystawiania przyczepy na jasne 
światło słoneczne. Podczas transportu przyczepy w samochodzie należy przykryć 
przyczepkę , ponieważ szyba samochodowa może przyspieszyć blaknięcie 
materiału. 

Regularna pielęgnacja i konserwacja wszystkich komponentów ,przeciwdziała przedwczesnemu 
zużyciu i utrzymują Speedkid w gotowości do pracy. Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz 
przyczepki w którymś z tych sposobów: 

 » Częste użytkowanie z dużym przebiegiem
 » Regularna praca blisko maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej
 » Sportowy styl jazdy (gwałtowne ruszanie i hamowanie, szybkie pokonywanie zakrętów itp.)
 » Nadmierny wpływ pogody, np. promieniowanie UV, wahania temperatury, wilgotność,
 » kontakt z solą (sól drogowa, woda morska, słone powietrze)
 » Niekorzystne warunki przechowywania (brak przestrzeni, wahania temperatury, 

nasłonecznienie i wilgoć)

Uwaga!

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji pielęgnacji i okresów 
konserwacji. Starannie wykonaj kontrole, aby utrzymać Speedkid w technicznie 
dobrym stanie. 

Natychmiast wymień uszkodzone części, patrz "Części zamienne" na stronie 35. 
W razie potr zeby skontaktuj się z naszym serwisem lub lokalnym sprzedawcą, 
zobacz "Informacje o pomocy technicznej" na stronie 34.

Uwaga!

Pomimo zastosowania materiałów odpornych na warunki atmosferyczne korozji 
nie można całkowicie wyeliminować.

Sole, takie jak chlorek magnezu, mogą prowadzić do pękania naprężeniowego na 
elementach. Zimą lub podczas deszczu zaleca się również czyszczenie wózka 
suchą szmatką po każdej jeździe. Ponadto czyszczenie środkami ochronnymi 
takimi j ak wosk lub olej w sprayu co dwa tygodnie.

Pielęgnacja
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Pielęgnacja i konserwacja

Po każdym użyciu

 » Wyczyść wnętrze kabiny.
 » Zwróć uwagę na gruby brud i usuń go jak najszybciej.

Po silnych warunkach pogodowych

 » Przeprowadzić dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne kabiny.
 » Wszystkie części ślizgowe i ruchome należy konserwować za pomocą sprayu silikonowego.
 » Kabinę złożyć tylko wtedy, gdy jest oczyszczona i całkowicie sucha.
 » Wytrzyj ramę i całą pokrywę do sucha.

Kiedy nie jest używany

 » Speedkid przechowuj tylko w miejscach o temperaturze przechowywania w zakresie od -23 ° 
C do maksymalnie 65 ° C.

 » Przyczepka powinien być składany złożony dopiero po wyschnięciu.
 » Miejsce przechowywania powinno być suche, dobrze wentylowane i chronione przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 » Jeśli temperatura przechowywania jest wyższa, koła należy trzymać oddzielnie od kabiny, 

ponieważ guma opon może powodować nieprzyjemny zapach.
 » Użyj składanego garażu Qeridoo, jeśli Speedkid musi być przechowywany na zewnątrz.

Uwaga!

Uwaga: podczas korzystania z Garażu Qeridoo przycze pka muis być całkowicie sucha.

Uwaga!

Natychmiast wymień skorodowane części stalowe lub aluminiowe. Nigdy nie 
zginaj zdeformowanych lub wygiętych części aluminiowych (niebezpieczeństwo 
pęknięcia). Natychmiast wymień gięte części aluminiowe. Wymień n atychmiast 
części plastikowe aby nie stały się porowate lub kruche z powodu warunków 
pogodowych.

Przed każdą jazdą

 » Sprawdź koła pod kątem szczelności; osie przelotowe muszą być zablokowane w 
mocowaniu osi i nie można ich usuwać bez naciskania gumowej osłony.

 » Sprawdź ciśnienie powietrza w kołach; powinna mieścić się w zakresie 2,5 - 3 barów.
 » Sprawdź ciśnienie powietrza koła buggy (maksymalne ciśnienie powietrza: 1,9 bara).
 » Sprawdź całkowitą wagę łącznie z dziećmi i bagażem.
 » Sprawdź zapięcia i zamknięcia kaptura i zamknij je w razie potrzeby.
 » Sprawdź, czy wszystkie pasy pod kabiną są dobrze dopasowane; Muszą one zapewniać 

dobrą przyczepność od miękkiego wierzchu a oparcie dokręcone.
 » Tryb przyczepy: Upewnij się, że koło buggy jest zdemontowane i spełnia wymagania zawarte 

w sekcji "Podłączanie przyczepy do roweru" na stronie 25.
 » Tryb buggy: Upewnij się, że koło buggy może się swobodnie obracać. Owiń uchwytem wokół 

nadgarstka, aby zapobiec stoczeniu się.
 » Tryb Walker: Upewnij się, że koło buggy znajduje się na wprost. Owiń uchwytem wokół 

nadgarstka aby zapobiec stoczeniu się.
 » Sprawdź, czy dyszel, uchwyt i koło buggy oraz ich mocowanie są technicznie sprawne.
 » Sprawdź stan kół; na czas wymienić dętki i szprychy.

Konserwacja



Speedkid 2020  Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. – 09|2020 – 31

Pielęgnacja i konserwacja

Co miesiąc (lub co 200 km)

 » Sprawdź pokrycie tekstylne, wszystkie zamknięcia oraz siedzenia i pasy bezpieczeństwa pod 
kątem pęknięć, Zużycie i brakujące części.

 » Sprawdź wszystkie rurki ramy oraz wszystkie złącza i elementy montażowe pod kątem 
oznak zużycia i uszkodzeń.

 » Sprawdź szczelność wszystkich połączeń śrubowych i sworzniowych.

Co pół roku (lub co 500 km)

 » Konserwuj wszystkie przesuwne i ruchome części sprayem silikonowym.
 » Przeprowadzić dokładne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne kabiny.
 » Sprawdź szczelność wszystkich połączeń śrubowych i sworzniowych. 

Co trzy lata (lub co 3000 km)

 » Zlecić pełną kontrolę specjalistycznemu warsztatowi nie później niż co trzy lata. 
 » Wymień resory piórowe.

Co cztery lata (lub co 5000 km)

 » Zmień oś przyczepki.

 » Baterie nienadające się do ponownego ładowania nie mogą być ładowane.
 » Przed ładowaniem należy wyjąć z urządzenia akumulatory. 

Różne rodzaje baterii oraz stare i nowe baterie nie mogą być używane razem. 
 » Można stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, jak określono 

powyżej.
 » Baterie muszą być zawsze włożone zgodnie z właściwą polaryzacją. 
 » Nie należy spowalniać połączeń zasilania.
 » Puste baterie muszą być wyjęte z urządzenia. 
 » Pustych baterii nie wolno spalać, ponieważ mogą one eksplodować lub wyciekać.

Ogólna	instrukcja	użytkowania	baterii

Uwagi dotyczące utylizacji pustych baterii

Symbol umieszczony po lewej stronie na bateriach, na opakowaniu lub w 
dostarczonych dokumentach oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać wraz z 
odpadami domowymi po zakończeniu ich cyklu życia. Jeśli dotyczy, litery poniżej 
kosza na śmieci wskazują, że bateria zawiera ołów (Pb), kadm (Cd) lub rtęć (Hg). 
Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji wszystkich rodzajów 
baterii (zarówno ładowalnych jak i nieładowalnych), w tym ogniw guzikowych, w 
miejskich punktach zbiórki lub w sklepach. To jest dla ciebie bezpłatne. Właściwa 
utylizacja umożliwia recykling cennych surowców i zapobiega ewentualnemu 
negatywnemu wpływowi na ludzi i środowisko.

Symbol umieszczony po lewej stronie na produkcie, opakowaniu lub dokumentach 
dostarczanych wraz z produktem oznacza, że produkt po zakończeniu jego cyklu 
życia musi być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Jako konsument jesteś 
prawnie zobowiązany do oddawania produktów elektrycznych lub elektronicznych 
w miejskim punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To 
jest dla ciebie bezpłatne. Proszę wyjąć baterie przed utylizacją produktu. Właściwa 
utylizacja umożliwia recykling cennych surowców i zapobiega ewentualnemu 
negatywnemu wpływowi na ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą produktu.

Uwagi dotyczące utylizacji starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



32 – 09|2020 – Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Speedkid 2020

Zalącznik

Wymiary zewnętrzne Speedkid1 Speedkid2
Długość (tryb przyczepy) 150 cm 150 cm

Szerokość (szerokość zewnętrzna od koła do koła) 77 cm 87 cm

Wysokość (od podłogi do dachu kabiny) 95 cm 95 cm

Wysokość rączki (najniższy / najwyższy wymiar 
ustawienia) 90 cm / 116,5 cm 90 cm / 116,5 cm

Rozmiar po złożeniu kabiny (dł. X szer. X wys.) 86,5 x 72 x 30 cm 86,5 x 82 x 30 cm

Wymiary wewnętrzne Speedkid1 Speedkid2

Szerokość siedziska (maksymalna szerokość na 
wysokości ramion, nad obydwoma siedzeniami) 40 cm 50 cm

Wysokość siedziska (maksymalna wysokość między 
siedziskiem a dachem kabiny) 72 cm 72 cm

Przestrzeń na nogi (maksymalna długość między 
oparciem a podnóżkiem) 55 cm 55 cm

Tylna przestrzeń magazynowa ca. 13 l ca. 16 l

Obciążenie Speedkid1 Speedkid2

Tryb wagowy przyczepki rowerowej  
(Kabina, koła, uchwyt, dyszel) 14,5 kg 15,5 kg

Koła Speedkid1 i Speedkid2
Koła 20“

Wykonanie 20"-szprychowe,pł. oś

Rozmiar 20 x 1,75 (47-406)

Wymiary 20", 20 – 50 mm szerokie

Wentyl Samochodowy

Ciśnienie 2,5 – 3 bar 

Koło Buggy

Rozmiar 8,5"

Wentyl Samochodowy

Ciśnienie max 1,9 bar

Umgebungsbedingungen Speedkid1 i Speedkid2

Lagerort suche, wentylowane itp

Temperaturbereich für Lagerung -23 °C – 65 °C

Dane Techniczne
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Gwarancja
Wyłączna gwarancja producenta dla klienta końcowego

Qeridoo gwarantuje klientowi końcowemu brak wad produktu przez okres 2 lat. Ponadto Qeridoo 
oferuje przedłużoną gwarancję na ramę na 5 lat. Gwarancja jest niezależna od gwarancji 
ustawowej i nie ma na nią wpływu. Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu przez użytkownika 
końcowego. Gwarancja przeznaczona jest tylko dla osób kupujących po raz pierwszy i obowiązuje 
wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Prawa wynikające z umowy gwarancyjnej 
są niezbywalne i dotyczą wyłącznie pierwotnego nabywcy. Zachowaj oryginalną fakturę i kartę 
gwarancyjną (kartę gwarancyjną), są one wymagane do udowodnienia własności. Zaleca się 
zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek zwrotu. Gwarancja nie obejmuje łożysk, 
kół, opon i innych części ulegających zużyciu. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych 
świadomym lub nieświadomym, niewłaściwym obchodzeniem się lub użytkowaniem, a także 
niewłaściwym przechowywaniem i następstwami szkód. Ponadto normalne zużycie spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem ostrożności, a także odbarwienie pokrowców są 
wyłączone z gwarancji. 

Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji są ważne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki 
gwarancji. Kupujący rejestruje produkt w ciągu 3 miesięcy od zakupu pod herstellergarantie.
qeridoo.de. Do rejestracji potrzebny jest rachunek z datą zakupu autoryzowanego dealera Qeridoo. 
Wymagane są również nazwa, adres, adres e-mail i numer seryjny produktu zarejestrowanego na 
gwarancję producenta. Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z nowym BDSG 
§ 1 ust. 1 (federalna ustawa o ochronie danych). Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
sprawdzenia i przetworzenia roszczenia gwarancyjnego. Qeridoo zastrzega sobie prawo do 
zweryfikowania przyczyny wady zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ponadto rejestracja w przypadku kradzieży stanowi dowód własności. Gwarancja zostanie 
udzielona przez Qeridoo lub autoryzowanego sprzedawcę po zatwierdzeniu przez Qeridoo. Po 
oszacowaniu szkody, Qeridoo decyduje według własnego uznania, czy sprawa gwarancyjna 
istnieje i jak będzie traktowana. 

Gwarancja wygasa w przypadku niezależnych prób naprawy przez klienta lub osobę trzecią 
zleconą przez klienta, a także w przypadku niedopuszczalnej modyfikacji produktu. Koszty lub 
zwrot kosztów za utratę użytkowania produktu w przypadku roszczeń gwarancyjnych nie będą 
zwracane. W przypadku wymiany wymieniony produkt staje się własnością Qeridoo. Jeśli produkt 
nie jest już używany przez Qeridoo, produkt podobny pod względem rodzaju i jakości zostanie 
wymieniony według wyboru Qeridoo. W przypadku wymiany, okres gwarancji nie rozpoczyna się 
ponownie i nie jest przedłużany. Gwarancja producenta nie ma wpływu na umowne lub ustawowe 
prawa klienta końcowego.

Uwaga!

Nie ponosimy odpowiedzialności za następujące wady

 » Powstawanie pleśni
 » Tworzenie się zardzewiałych plam przy nie odpowiedniej pielęgnacji
 » Zwyk łe ślady zużycia, zadrapania, a także ślady zużycia i otarcia spowodowane
 » niewłaściwym użytkowaniem
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Wskazówka!

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w sprawie roszczenia gwarancyjnego. Za 
pośrednictwem naszej strony internetowej (service.qeridoo.de) możes z łatwo 
zarejestrować roszczenie gwarancyjne online, a tym samym zapewnić szybkie 
przetwarzanie.

Aby zarejestrować gwarancję producenta, potrzebny jest numer seryjny urządzenia 
Qeridoos, kopia oryginalnego dowodu zakupu z datą zakupu i adres e mail. Numer 
seryjny znajduje się na naklejce na łączniku ramy w schowku.

Informacje Pomoc
Skontaktuj się z nami bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów:

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

53567 Buchholz

Deutschland

URL:

Mail:

Fax:

www.qeridoo.de

info@qeridoo.de

+49 (0) 2683 9451925

Naszą aktualną listę dealerów można znaleźć w Internecie pod adresem: 
haendlersuche.qeridoo.de

Gorąca linia

+49 (0) 2683 9466577

pon.: – czw.:   

                 

pt.:                

9.00 do 12.00 godziny      

oraz od 14.00 do 16.00  

9.00 do 12.00 godziny
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Części	zamienne
(ważne od 2020 r)

15

13

12

10
11

09 08
07

06

05

04

03

Elementy ramy

Pos. Artykuł Artykuł-Nr. Speedkid1 Artykuł-Nr. 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

14

01

03

02
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Inne	części	zamienne

Zalącznik

Art.-No.: GRT-899

Art.-No.: Z-SCHPO-20

Art.-No.: GUR-69

Art.-No.: Y-RSW-K-19

Art.-Nr: 789SCH

Art.-No.: Z-VKDA-19

Art.-No.: Y-RSR-K-19

Art.-No.: GPMK-20-SET

Art.-No.: SAM-18-SET

Art.-No.: RDSH

Art.-No.: WIM-20-SET

Art.-No.: Y-BFL150x25-20

Art.-No.: Y-LBRL-20

Art.-No.: Z-SGFH-M6-17

Art.-No.: EB-Set

Art.-No.: Y-B-Q2-20-A

Art.-No.: Y-B-Q1-20-A

Art.-No.: EB-P-SET

Art.-No.: Y-BFK112x25-20

Art.-No.: Z-VKDA-20
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Uwagi
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