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Na úvod
Použití ke stanovenému účelu
Přívěsný vozík Kidgoo je koncipován jako přívěsný vozík pro jízdní kola a je navíc funkčně
vybaven jako kočárek pro pěší nebo kočárek pro běhání a walking. V režimu Přívěs ho pomocí
oje a spojovacího zařízení připojíte ke vhodnému tažnému vozidlu (jízdní kolo nebo jízdní kolo
s motorem do max. 25 km/hod.). S upevněným kolečkem Buggy slouží přívěsný vozík Kidgoo
v režimu Buggy coby kočárek; v režimu Walker ho použijete při běhání nebo walkingu.
Přívěsný vozík Kidgoo je k dostání jako jednomístný (Kidgoo1) nebo dvoumístný (Kidgoo 2) a je
výhradně určen pro soukromou přepravu jednoho dítěte nebo dvou dětí na zpevněných cestách.
Zároveň s sebou můžete vézt i zavazadlo v prostorách, které jsou k tomu stanoveny, pokud
dodržíte povolenou hmotnost a zavazadlo bezpečně upevníte a rovnoměrně uložíte.
Během jízdy musí být každé dítě na sedačce bezpečně připnuté bezpečnostním pásem. Pokud
v dvoumístném přívěsném vozíku převážíte jen jedno dítě, pak musíte upevnění pásu změnit
podle návodu v kapitole „Přizpůsobení bezpečnostních pásů (Kidgoo2)“ na straně 31 tak, aby
dítě bezpečně sedělo uprostřed přívěsného vozíku. Kvůli bezpečné přepravě miminka používejte
adaptér, který lze volitelně zakoupit, a upevněte ho v sedačce pro děti třídy 0+.
Přívěsný vozík Kidgoo splňuje všechny bezpečnostně technické požadavky evropské normy
pro jízdní kola a přívěsy pro jízdní kola (DIN EN 15918) a taktéž zohledňuje evropskou normu
pro dětské kočárky EN 1888. Použití jako přívěsný vozík jízdního kola za tmy nebo špatných
povětrnostních podmínek je povoleno jen tehdy, když je záď přívěsného vozíku vybavená
koncovým světlem a přívěsný vozík se používá ve smyslu příslušných předpisů pro provoz na
silničních komunikacích.
Provoz na nezpevněném terénu, přeprava zavazadel v prostoru pro děti, přeprava zvířat
a komerční využití není povoleno. Hraniční hodnoty, které jsou uvedeny v kapitole „Hranice
výkonnosti“ na straně 4, se musí bezpodmínečně dodržet a zkontrolovat před každým
použitím. V každém případě zodpovídá osoba jedoucí na jízdním kole, příp. osoba, používající
přívěsný vozík v režimu Buggy nebo režimu Walker, za řádné použití přívěsného vozíku Kidgoo a to
i v rámci silničního provozu.

Hranice výkonnosti
Bezpečné použití přívěsného vozíku Kidgoo je možné jen tehdy, když budete v každém režimu
dbát na hranice výkonnosti přívěsného vozíku a dodržovat je:
Požadavky na pasažéry
Hmotnost
Celková povolená hmotnost
(Kidgoo + děti + zavazadla)
Maximální hmotnost každého dítěte
Věk
Minimální věk (bez dětské sedačky)
Dítě musí samo umět sedět; pro děti do 18 měsíců
doporučujeme použití vložky na zmenšení sedačky, viz
„Příslušenství“ na straně 12.
Minimální věk (s dětskou sedačkou)
Nejvyšší věk
Velikost
Maximální tělesná velikost
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Kidgoo1

Kidgoo2

50 kg

60 kg

22 kg

18 kg

6 měsíců

6 měsíců

1 měsíc
6 let

1 měsíc
6 let

116 cm

116 cm

Kidgoo

Na úvod
Požadavky na zavazadla
Úložný prostor (za sedačkou)
Kapsa na menší předměty (pod rukojetí)

Kidgoo1 a Kidgoo2

5 kg
2 kg

Navíc platí následující omezení pro režim Přívěs:
Požadavek na oj
Povolená oblast zatížení (v prostoru uchycení spojovacího
zařízení)
Požadavky na tažné vozidlo
Druh tažného vozidla
Maximální povolená rychlost
Velikost zadního kola

Kidgoo1 a Kidgoo2

3 – 8 kg
Kidgoo1 a Kidgoo2

Jízdní kolo (také jízdní kolo v leže),
jízdní kolo s motorem (podpora do
25 km/hod.)
25 km/hod.; v zatáčkách max. 7 km/
hod. (kroková rychlost)
20" – 29"

Pokyny pro návod k použití
Tento návod k použití Vás informuje o všech technických a bezpečnostně relevantních aspektech,
potřebné pro montáž, provoz a údržbu přívěsného vozíku Kidgoo.
ff Pozorně si přečtěte celý návod.
ff Použijte ho pro zaučení všech osob používajících přívěsný vozík.
ff Návod k použití uschovejte v blízkosti přívěsného vozíku Kidgoo.
V návodu k použití jsou uvedeny následující typografické prvky, které upozorňují na možné zdroje
nebezpečí nebo na zvláštní informace:
Nebezpečí!
Označuje pokyny bezpečnostního stupně označujícího nebezpečí. Upozorňuje na
možná nebezpečí, která mohou při nedbalosti vést k poranění osob.
Pozor!
Označuje pokyny bezpečnostního stupně, který uvádí, že je nutné dát pozor.
Upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou při nedbalosti vést k věcným škodám.
Tip!
Označuje důležité informace vztahující se k danému tématu. Poukazuje na alternativní
chování, další zdroje informací, anebo praktické rady.
Všechny směrové údaje (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole, atd.) se vztahují
k pozorovateli, který stojí za rukojetí a dívá se ve směru jízdy. Oj se tedy nachází vpředu, rukojeť
vzadu.
Uživatelem se v tomto návodu k použití rozumí osoba, která převáží děti v přívěsném vozíku
Kidgoo a která za tímto účelem provádí všechna potřebná nastavení na vozidle.
Tento návod k použití je určen jak pro modely Kidgoo s kotoučovou brzdou (Q8000-S-LV
a Q9000-S-LV), tak pro modely s manuálně ovladatelnou parkovací brzdou (Q8000A-LV
a Q9000A-LV). Úseky a pokyny, které platí jen pro jeden z obou modelových řad, jsou označeny
hvězdičkou (*) a odpovídajícím pokynem.

Kidgoo

Změny vyhrazeny. – 04|2017 – 5

Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!
Pozorně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.
Současně se musí dodržovat místní bezpečnostní pokyny, předpisy pro prevenci úrazů
a právní předpisy jako např. pravidla silničního provozu a ve sporném případě se musí
upřednostnit.
Zajistěte, aby byl přívěsný vozík Kidgoo používán pouze osobami, které jsou ve smyslu
následující definice schopny ho obsluhovat. Uživatelé si tento návod k použití musí celý
přečíst a porozumět mu.
Pozor!
Přívěsný vozík Kidgoo není dětská hračka a nesmí se za tímto účelem používat.
Obdobně není povoleno připojit přívěsný vozík Kidgoo k dětskému jízdnímu kolu.

Uživatel
 Za uživatele se považují následující osoby:
–– Všechny osoby, které na vozidle provádějí montážní práce nebo mění jeho nastavení.
–– Řidič tažného vozidla v režimu Přívěs.
–– Obsluha v režimu Buggy nebo Walker.
 Uživatel musí být ve věku minimálně 16 let a musí být dostatečně duševně vyspělý, aby mohl
obsluhovat přívěsný vozík Kidgoo a přepravovat v něm děti.
 V režimu Buggy je obsluha mladšími uživateli povolená, pokud jsou pod dohledem osoby, která
splňuje výše uvedené podmínky.
 Uživatel je vždy zodpovědný za řádné použití přívěsného vozíku Kidgoo a jeho způsobilost pro
silniční provoz.

Podmínky pro použití
 Přívěsný vozík Kidgoo se nesmí používat ke komerčním účelům ani za soutěžních podmínek.
 Před každou jízdou se přesvědčte o řádném a technicky bezchybném stavu přívěsného vozíku
Kidgoo. Pohledem zkontrolujte jeho stav a dbejte především na pokyny a seznamy v kapitole
„Intervaly údržby“ na straně 40. Pokyny v úseku „Před každou jízdou“ platí také pro první
použití přívěsného vozíku Kidgoo.
 Informujte se navíc o specifických místních předpisech a pravidlech pro silniční dopravu, když
děláte výlety za hranice, anebo když chcete přívěsný vozík Kidgoo vzít s sebou na cestu do
zahraničí.
 Zajistěte před každou jízdou, aby byly splněny předpoklady, potřebné pro daný provozní režim
přívěsného vozíku. Dbejte přitom především na tabulku a pokyny v kapitole „Nastavení režimu“
na straně 29.
 V režimu Přívěs musí být záď přívěsného vozíku vybavená koncovým světlem a přívěsný vozík
se musí provozovat podle pravidel silničního provozu.
 Před každou jízdou uzavřete vnitřní díl stříšky 3-v-1, aby byly děti díky vestavěné síti chráněny
proti hmyzu a kamínkům. V silničním provoze by měla být navíc uzavřená i stříška, chránící
proti dešti, a měla by být otevřena větrací okénka.
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Kidgoo

Bezpečnostní pokyny
Pasažéři
 Ve vozíku Kidgoo1 se může převážet jedno dítě a ve vozíku Kidgoo2 se mohou vozit maximálně
dvě děti ve věku od 1 měsíce do 6 let. Pro zajištění dětí, které ještě nemají 6 měsíců,
anebo ještě nedokážou samy vzpřímeně sedět, se musí používat speciální příslušenství, viz
„Příslušenství“ na straně 12.
 Děti nesmí být větší než 118 cm, aby měly za každé situace dostatek místa nad hlavou.
 Každé dítě musí být řádně připoutáno 5tibodovým bezpečnostním pásem.
 Při každé jízdě musí mít děti na hlavě ochrannou cyklistickou přilbu. Totéž se doporučuje také
jezdci na kole v režimu Přívěs, který by jim měl být příkladem.
 Před každou jízdou dětem vysvětlete, že se musí přiměřeně chovat. Odepínání bezpečnostního
pásu, přehnané houpání nebo vyklánění se z vozíku musí být přísně zakázáno.
 Postarejte se o to, aby byla kabina vozíku dobře větraná a přizpůsobte oblečení dětí
povětrnostním podmínkám a vnitřní teplotě kabiny vozíku.
 Nikdy nenechávejte děti v přívěsném vozíku Kidgoo bez dozoru a dbejte na to, aby se dobře
cítily.
 U delších jízd dělejte pravidelně přestávky, aby děti mohly vystoupit a pohybovat se. Postarejte
se o dostatečný přívod tekutin.

Tažné vozidlo (režim Přívěs)
 Vozidla, která se musí nechat registrovat, jako např. elektrokola s podpůrným motorem do
45 km/hod. (tzv. S-Pedelec), anebo vozidla se spalovacím motorem, nejsou jako tažná vozidla
povolená.
 Jízdní kolo nebo elektrokolo (Pedelec) (s podpůrným motorem do 25 km/hod.) musí být
technicky v pořádku a musí být vhodné pro tahání nákladů podle maximální povolené celkové
hmotnosti. Maximální povolenou celkovou hmotnost najdete v kapitole „Hranice výkonnosti“
na straně 4. Přečtěte si za tím účelem příručku tažného jízdního kola, anebo se za účelem
zkontrolování obraťte na odborného prodejce.
 Před každou jízdou zkontrolujte brzdy, brzdní destičky a obutí jízdního kola, zda jsou funkční
a nejsou opotřebené. Zkontrolujte, zda spojovací zařízení pevně sedí.
 Jízdní kolo, určené pro přepravu osob, by mělo být vybaveno zpětným zrcátkem. Pro jízdy za
tmy nebo špatných povětrnostních podmínek je podle pravidel silničního provozu předepsáno
funkční osvětlení.

Údržba a skladování
 Dodržujte veškeré pokyny pro péči a údržbu přívěsného vozíku Kidgoo a také uvedené intervaly
pro jeho údržbu, viz „Péče a údržba“ na straně 39.
 Namontujte a používejte výhradně původní, originální příslušenství a náhradní díly, které
vyrobila a doporučila firma Qeridoo; použitím jiných výrobků dochází ke ztrátě ručení výrobce.
 Provádějte na vozidle výhradně takové konstrukční změny nebo doplňky, které jsou potřebné
pro použití povoleného příslušenství podle přiložených montážních pokynů. Jakákoliv další
manipulace, ke které došlo bez výhradního a písemného svolení výrobce, vede v případě úrazů
a poškození ke ztrátě ručení výrobce.
 Dodržujte pokyny v kapitole „Uskladnění“ na straně 38, abyste přívěsný vozík Kidgoo správně
uskladnili pro případ, když ho nepoužíváte.

Kidgoo
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Bezpečnostní pokyny
Jízda na jízdním kole s přívěsným vozíkem
Chování jízdního kola se s taháním přívěsného vozíku zřetelně změní a projeví se to především při
brzdění a při jízdě v zatáčkách. Dodržujte v takových případech níže uvedené pokyny:
 Nacvičujte jízdu s přívěsným vozíkem předtím, než se s ním poprvé zúčastníte silničního
provozu.
 Převážejte děti teprve tehdy, když jste se ve vhodném terénu seznámili se změněným
chováním za jízdy.
 Při každé jízdě pamatujte na bezpečnost dětí. Vaši jízdu a rychlost vždy přizpůsobte místním
podmínkám a nikdy nezapomeňte na to, že s sebou vezete přívěsný vozík.

Dodatečné jízdní stopy
 Obě pojízdná kola přívěsného vozíku Kidgoo se pohybují mimo běžné jízdní stopy jízdního
kola. Dbejte proto při jízdě na všech cestách, obzvláště při překážkách a nerovnostech, že pro
bezpečnou jízdu vždy potřebujete 3 vhodné jízdní stopy.
 Přívěsný vozík Kidgoo 1 je široký 76 cm a vozík Kidgoo 2 je 86 cm široký. Udržujte dostatečný
odstup od překážek a vyhýbejte se úzkým cestám. Úzká místa a zatáčky projíždějte pomalu.
 Jízdní kola a přívěsný vozík mají celkovou délku minimálně 2,5 m. V zatáčkách proto jezděte
větším obloukem než obvykle a pamatujte na další potřebnou jízdní stopu pro vnitřní
pojezdové kolo vozíku Kidgoo.

Dodatečná zátěž
 Plně zatížený váží přívěsný vozík Kidgoo 1 50 kg a vozík Kidgoo2 až 60 kg, které musí jezdec na
kole táhnout a udržovat ve stopě navíc ke své vlastní hmotnosti a hmotnosti jízdního kola:
–– Trhané tahání a brzdění zatěžuje spojovací zařízení a oj a způsobuje vyšší opotřebení
materiálu.
–– U brzdění je brzdní dráha značně delší a zatížení brzdových destiček patřičně vyšší. Na
mokrých cestách a ve svazích se brzdní dráha ještě dodatečně prodlouží.
–– Při brzdění, především v zatáčkách, může přívěsný vozík vybočit, anebo zatlačit zadní kolo
jízdního kola do boku a snížit tak jeho pohon.
–– Vysoká odstředivá síla může způsobit vyklopení přívěsného vozíku.
 Dodržujte maximálně povolenou rychlost 25 km/hod. a vyhýbejte se jízdě v šikmé poloze.
 V zatáčkách jezděte maximálně rychlostí kroku (max. 7 km/hod.), abyste zabránili vzniku příliš
vysoké odstředivé síly.

Defenzívní způsob jízdy
 Jezděte neustále defenzívně a předvídavě.
 Před zatáčkami, vyústěním cest, překážkami atd. včas přibrzděte.
 Vjíždějte na obrubníky a nerovné cesty vždy pomalu; nejezděte na schody, eskalátory a velmi
příkré cesty.
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Přehled výrobků
Rozsah dodávky
1

3

2

11

4

5

6
10

9

8

1 Kabinka se sedátky, zadním polstrováním
a 5tibodovým bezpečnostním pásem
2 Chránič pojezdových kol (2 kusy)
3 2 kryty listové pružiny s natištěnou
stupnicí nastavení
4 Pojezdové kolo Buggy Multiwheel
5 Brzdové táhlo
6 1 opěrka hlavy (Kidgoo1) anebo
2 opěrky hlavy (Kidgoo2)
7 Vlaječka s 2dílnou tyčí a středovou
součástkou
8 Oj přívěsného vozíku se spojovacím
zařízením a bezpečnostním pásem

7

9 2 pojezdová kola (20" se zásuvným čepem
kola a vždy 2 bočními odrazkami na
paprsku kola)
10 Osa pojezdových kol se systémem
kotoučové brzdy a nastavitelným
odpružením (Q8000-S-LV / Q9000-S-LV)
anebo
osa pojezdových kol s nastavitelným
odpružením (Q8000A-LV / Q9000A-LV)
11 Rukojeť s poutkem na ruku a brzdní
páčkou na ovládání kotoučové brzdy
(Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) anebo
Rukojeť s poutkem na ruku a brzdní
páčkou na ovládání parkovací brzdy
(Q8000A-LV / Q9000A-LV)

Při dodání jsou některé funkční díly přívěsného vozíku Kidgoo předem smontované.
ff Vybalte všechny díly a položte je na čistou plochu.
ff Zkontrolujte obsah balení podle výše uvedeného seznamu.
Pozor!
Obraťte se neprodleně na naše servisní středisko, pokud některé díly chybí, anebo
pokud zjistíte poškození obalu nebo výrobku, viz „Informace o technické podpoře“ na
straně 43.
ff Veškerý obalový materiál a ochranné vršky odeberte a zlikvidujte je podle ekologických
směrnic, platných ve Vaší zemi.
ff Než začnete díly montovat dohromady, přečtěte si kapitolu „Montáž“ na straně 19.
Kidgoo
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Přehled výrobků
Součástky a obslužné prvky
Pohled ze strany
1

2

3

4

5

15
6
14
7
13

12

11

10

1 Kabinka (rám z hliníkových trubek
s textilním obalem, odolným vůči vlivům
počasí)
2 Boční okénko (vpravo vč. větracího
okénka)
3 Stříška na ochranu proti hmyzu, dešti
a slunci; srolovatelná okenní folie
4 Sedátka s 5tibodovým bezpečnostním
pásem, opěrkami hlavy a zadním
polstrováním
5 Reflektující švy v textilním obalu
6 Pojezdové kolo 20" se zásuvným čepem,
vzdušný ventil (automobilový ventil, typ
Schrader) a boční odrazka na paprsku kola
(oranžová)
7 Gumové víčko na odblokování zásuvného
čepu kola při montáži pojízdného kola

8

9

8 Osa pojezdového kola se systémem
kotoučové brzdy * nebo parkovací brzda *
a nastavitelné odpružení
9 Chránič pojezdového kola proti překážkám
10 Oj pro režim Přívěs (v přípravné poloze)
11 Úchyt oje na rámu kabiny se závlačkou
12 Pojezdové kolo Buggy pro provoz na třech
kolech v režimu Buggy nebo Walker
13 Úchyt kola na rámu kabinky s přepínačem
režimů:
Režim Buggy: Pojezdové kolo se otáčí
Režim Walker: Pojezdové kolo jede rovně
Režim Přívěs: Pojezdové kolo je
odmontované
14 Čelní odrazka, bílá
15 Uzávěr pásu stříšky

* závislý na modelu
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Přehled výrobků
Součástky a obslužné prvky
Pohled zezadu
1

2

3

4

5

6

18
7

17

8

16
15
14

9

13
12
11

10

1 Rukojeť s bezpečnostní funkcí jako
ochranný oblouk ROPS
2 Tlačítko na nastavení výšky rukojeti
(oboustranné)
3 Větrací okénko, srolovatelné
4 Brzdní páčka * parkovací brzdy *
5 Rychloupínák na upevnění rukojeti
(2 kusy)
6 Brzdní páčka * kotoučové brzdy, aretovaná
7 Brzdové táhlo kotoučové brzdy * /
parkovací brzdy *
8 Rozvětvení brzdového táhla *, nastavitelné
9 Systém kotoučové brzdy *
10 Reflektující švy v textilním obalu

11 Úchyt spojovacího zařízení se závlačkou
a bezpečnostní pásek pro zajištění oje na
rámu jízdního kola
12 Osa pojezdového kola
13 Koncová odrazka, červená
14 Úložný prostor s vnitřní kapsou, přístupný
zvenku (max. hmotnost zavazadla 5 kg)
15 Pásek na otevření krytu úložného prostoru
16 Kryt úložného prostoru s 2 kapsami
na menší předměty (max. hmotnost
zavazadla 2 kg)
17 Poutko na ruku pro režim Buggy a Walker
18 Úchyt na tyč s vlaječkou (uvnitř)

* závislý na modelu
Kidgoo
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Přehled výrobků
Příslušenství
Pomocí uvedeného příslušenství můžete Váš přívěsný vozík Kidgoo doplnit a optimálně ho
přizpůsobit Vašim potřebám a věku Vašich dětí:
Spojovací zařízení
Výr. č. E77-K

Zadní světlo, pohon akumulátorem
Výr. č. FK589

Adaptér na dětskou sedačku (třída 0+)
Výr. č. AD-900

Dětská sedačka (třída 0+)
Výr. č. 1298

Dětská sedačka
Výr. č. 12578

Dětská sedačka, nastavitelná do délky
Výr. č. BS.04.013.00

Vložka na zmenšení sedačky
Výr. č. S-58697

Polstrování sedadel

Výr. č. SI-5555 (Kidgoo1)
Výr. č. SI-656 (Kidgoo2)
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Přehled výrobků
Kryt proti dešti

Výr. č. JR-8-1 (Kidgoo1)
Výr. č. R-100-2 (Kidgoo2)

Skládací garáž
Výr. č. 035689

Taška na uskladnění a přepravu
Výr. č. QT-2999

Náš aktuální seznam prodejců najdete na internetu na stránce:
http://dealerlocator.qeridoo.de

Kidgoo
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Montáž
Následně najdete všechny informace, potřebné pro řádnou montáž Vašeho přívěsného vozíku
Kidgoo.
ff Ujistěte se, že máte na montáž dostatek místa.
Dbejte také na šířku dveří v místě, na kterém provádíte montáž: Přívěsný vozík Kidgoo1 má
s namontovaným chráničem pojezdového kola šířku 76 cm a vozík Kidgoo2 má šířku 86 cm.
ff Připravte si klíč na šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 4 a středně velký šroubovák
s křížovou drážkou (není obsažen v dodávce).
ff Postupujte podle pokynů krok za krokem.
ff V případě potřeby naleznete pomocí vedlejšího kódu QR na
internetu video pro montáž a provoz přívěsného vozíku:

Nebezpečí!
Nikdy neprovádějte montážní práce, když jsou v kabině vozíku děti; dbejte na to, aby
se děti během montáže nepřibližovaly k vozíku.
Při práci s pohyblivými součástkami dávejte pozor na to, abyste si nepřiskřípli ruce
nebo prsty.

Rozložení kabinky
ff Položte složenou kabinku na montážní plochu.
ff Postavte se za kabinku.
ff Vytáhněte obě strany zadního rámu kabiny úplně
nahoru.
ff Otevřete kryt úložného prostoru.

ff Zatáhněte spodní příčnou trubku rovnoměrně směrem
dozadu tak, až se obě červená aretování vlevo a vpravo
slyšitelně zaaretují.
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Montáž
Montáž osy pojezdového kola a rukojeti
Pozor! (Q8000-S-LV a Q9000-S-LV)
Při dodání je osa pojezdového kola s kotoučovou brzdou a rukojetí spojená brzdovým
táhlem. Aby se nepoškodily žádné součástky, položte rukojeť během montáže osy
pojezdového kola na podlahu za kabinku.
ff Překlopte kabinku dozadu a postavte ji na zadní stěnu. Získáte tak lepší přístup pro montáž na
spodní části kabinového rámu.

Upevnění osy pojezdového kola
Osa pojezdového kola je vybavená nastavitelnými listovými pružinami. Účinek pružin obou
červeně lakovaných plechů listových pružin je nastavitelné posunutím svorky, viz „Nastavení
odpružení“ na straně 37.
Přišroubujte osu pojezdového kola s listovými pružinami na klínovitý úchyt listových pružin rámu
kabinky. Ze sady šroubů na to potřebujete 4 šrouby s vnitřním šestihranem (M7) s odpovídajícími
8 podložkami a 4 pružnými kroužky.
ff Nasaďte na každý šroub po 2 podložkách a 1 pružném
kroužku. Pružný kroužek musí ležet mezi oběma
podložkami.
ff Nastavte plechy listových pružin se svorkami tak, aby
jejich otvory ležely nad sebou.
ff Rýhované šrouby svorek ukazují u montáže osy
směrem dolů (pryč od kabinky).
ff Přidržte osu pojezdového kola s listovými pružinami ke
klínovému úchytu listových pružin.
ff Našroubujte čtyři šrouby, připravené s podložkami
a pružným kroužkem, listovými pružinami do jejich
úchytu.
ff Utáhněte šrouby klíčem na šrouby s vnitřním
šestihranem (utahovací moment max. 4 - 5 Nm).

Zakrytí listových pružin
Listové pružiny jsou vybaveny krytem, chránícím proti rozmačkání. Natištěná stupnice napomáhá
nastavení pružícího účinku.
Kryty se přišroubují 3 šrouby k rámu kabinky. Ze sady šroubů k tomu potřebujete 6 šroubů
s křížovou drážkou.
ff Přidržte kryt na kabinovém rámu tak, aby natištěná
stupnice popisovala přestavení svorky listové pružiny.
ff Připevněte kryt třemi šrouby na rámu kabinky.
ff Utáhněte šrouby šroubovákem s křížovou drážkou jen
tak pevně, aby se kryt nepoškodil.
ff Druhý kryt namontujte stejným způsobem.

Kidgoo
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Montáž
Umístění chrániče pojezdového kola
Chrániče na obou stranách kabiny zabraňují tomu, aby se pojezdová kola nezachytila na sloupech
nebo obdobných překážkách.
ff Připravte chrániče tak, že z otvorů odeberete namontované šrouby.
ff Přidržujte chránič poblíž pojezdového kola takovým způsobem u kabinového rámu, aby byly
splněny následující předpoklady:
–– Otvory na chrániči jsou nasměrovány k otvorům v trubce kabinového rámu.
–– Ohnutá vnější strana chrániče je směrem k pojezdovému kolu širší.
ff Otevřete stříšku a nasuňte 2 šrouby zevnitř do trubky
kabinového rámu.
ff Nasaďte zvenku chrániče s otvory na šrouby tak, aby
byly ohnutá strana chráničů směrem ke kolu širší.

ff Do závitu volně našroubujte samojistící matici. Dbejte přitom na to, abyste matici nenasadili na
závit prstencovou stranou.
ff Použijte klíč na šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 4 a střídavě pevně utáhněte obě
šroubová spojení (kroutící moment max. 4 Nm).
ff Druhý chránič namontujte stejným způsobem.

Montáž rukojeti
Rukojeť několikrát nastavitelná a používá se při tlačení, tahání a posunování přívěsného vozíku
Kidgoo. A pokud by to někdy mělo být nutné, má důležitou funkci jako ochranný oblouk ROPS.
Rukojeť se připevní 2 rychloupínáky nahoře na rámu kabinky:
ff Postavte kabinku do vzpřímené polohy.
ff Rukojeť zcela vyklopte. K tomu účelu držte na obou stranách stlačená světle šedá tlačítka, viz
„Nastavení rukojeti“ na straně 29.
ff Uvolněte oba předmontované rychloupínáky
a odeberte je.
ff Zavěste obě poutka stříšky na koncích trubek na
stříšku kabiny.
ff Nasaďte oba konce rukojeti na konce trubek na stříšku
kabiny.

Pozor!
Zabraňte tomu, aby se brzdové táhlo překroutilo. To se po montáži rukojeti musí
nechat dobře navézt k ose pojezdového kola.
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Montáž
ff Nasuňte rychloupínací šrouby zvenku do otvorů
následujících dílů, abyste zabezpečili spojení:
–– Vyztužující plíšek (zvnějšku na rukojeti)
–– Nastavitelná rukojeť
–– Konce trubek na stříšky kabiny
ff Nasaďte matice na závit a utáhněte je natolik, aby se dal rychloupínák uzavřít jen s nemalým
vypětím síly.
ff Uzavřete rychloupínák.
Nebezpečí!
Dbejte na to, aby byla rukojeť namontovaná při každé jízdě také v režimu Přívěs. Jen
v tom případě je kabinka vybavená ochranným obloukem ROPS.

Uložení brzdového táhla
Parkovací brzda modelů Q8000A-LV a Q9000A-LV
Brzdní páčkou na rukojeti ovládáte parkovací brzdu.
ff Protáhněte volný konec brzdového táhla pravým otvorem stříšky do vnitřního prostoru kabinky.
ff Otevřete zadní kryt úložného prostoru.
ff Protáhněte brzdové táhlo otvorem na dně přívěsu.
ff Překlopte kabinku dozadu a postavte ji na zadní stěnu. Získáte tak lepší přístup pro montáž na
spodní části kabinového rámu.
ff Zahákněte konec brzdového táhla do připraveného otvoru parkovací brzdy.
1. Zatáhněte za brzdové táhlo silně směrem dolů
a protáhněte konec drátěného lanka spodním
otvorem brzdy.
2. Usaďte kovovou dutinku brzdového táhla do soklu
parkovací brzdy, aby bylo brzdové táhlo potřebně
napnuté.
Kotoučová brzda modelů Q8000-S-LV a Q9000-S-LV
Aretační brzdní pákou uprostřed rukojeti ovládáte
systém kotoučové brzdy. Brzdové táhlo se natáhne podél
úložného prostoru ke kotoučovým brzdám.

Kidgoo
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Montáž
Nasazení pojezdových kol
ff Položte kabinku vozíku na bok, abyste mohli snadněji nasadit pojízdné kolo.
ff Nasaďte pojezdové kolo na úchyt osy na ose pojezdového kola:
––
––
––
––

Přidržte kolo tak, abyste mohli prstem stlačit gumové víčko na vnější straně hlavy kola.
Stlačte gumové víčko a držte ho stlačené, abyste otevřeli pojistku zásuvného čepu kola.
Nasaďte zásuvný čep kola až na doraz na úchyt osy.
Gumové víčko opět povolte, abyste zásuvný čep
kola zajistili.
ff Zatáhněte za pojezdové kolo, abyste zkontrolovali jeho
upevnění v úchytu osy.
ff Kabinku nyní položte na druhou stranu a stejným
způsobem nasaďte druhé pojízdné kolo.

Nebezpečí!
Po montáži obou kol zajistěte přívěsný vozík Kidgoo proti svévolnému rozjetí, viz
„Použití parkovací funkce kotoučové brzdy“ na straně 25.
ff Zkontrolujte, zda je v obou kolech dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu:
2,75 – 4,5 barů).
Na doplnění vzduchu použijte např. hustilku na automobilové ventily.

Napnutí zadního opěradla
Stabilní zadní opěradlo představuje důležitou bezpečnostní součást vozíku. Aby poskytovaly
pevnou oporu, musí být popruhy vždy pevně napnuté pod sedačkou a za kabinkou.
ff Postavte kabinku do vzpřímené polohy a otevřete
stříšku.
ff Zkontrolujte napětí 4 popruhů pod sedačkou a pevně
je utáhněte.

ff Popruhy zajistěte pomocí jejich svorek:
–– Konec popruhu navlečte do svorky tak, jak je
znázorněno na obrázku.
–– Zkontrolujte, zda obě svorky popruhů pevně sedí.
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ff Otevřete kryt úložného prostoru a zkontrolujte napětí
5 popruhů za zadním opěradlem.
ff Přitáhněte popruhy, které jsou napnuté okolo horní
příčné trubky, tak, aby mezi příčnou trubkou a zadním
opěradlem zůstal volný rozestup asi 4 - 8 cm.

Nasazení vlaječky
Nebezpečí!
V režimu Přívěs musí být vlaječka vždy namontovaná. Jinak mohou ostatní účastníci
silničního provozu nízký přívěsný vozík Kidgoo snadno přehlédnout.
Z bezpečnostních důvodů proto doporučujeme, abyste měli vlaječku před každou
jízdou - také v režimu Buggy nebo Walker - zasunutou v kapse na její uskladnění a vozili
ji dobře viditelně s sebou.
ff Otevřete kryt úložného prostoru, abyste pohodlně
dosáhli do vnitřního prostoru.
ff Zasuňte tyč s vlaječkou pomocí spojovacího dílu do
prodlužovací tyče.
ff Zasuňte prodlouženou tyč s vlaječkou otvorem
horní části stříšky a konec zasuňte do kapsy na její
uskladnění ve vnitřním prostoru.
ff Uzavřete kryt úložného prostoru.
ff Vysuňte vlaječku tak, aby mohla na tyči dobře viditelně vlát.

Volitelné montážní kroky
Montáž pojezdového kola Buggy
Pojezdové kolo Buggy potřebujete v režimu Buggy nebo Walker. Kolo Buggy se spojí přímo
s úchytem kola na rámu a otáčí se 360°.
ff Zvedněte kabinku vpředu trochu nahoru.
ff Zasuňte kolo Buggy až po zarážku do úchytu kola tak,
až se slyšitelně zaaretuje.
ff Zkontrolujte, zda je v kole dostatek vzduchu
(doporučený tlak vzduchu: 2 bary). Na doplnění
vzduchu použijte např. hustilku na automobilové
ventily.
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Nastavení pojezdového kola Buggy
ff Přepínačem režimů [A] a odblokovacím tlačítkem [B]
A
nastavte vpředu na úchytu kola požadovaný provozní
režim:
–– Režim Buggy: Pojezdové kolo Buggy je otočné
o 360°.
–– Režim Walker: Pojezdové kolo Buggy je pevně
nastavené pro přímou jízdu.
–– Režim Přívěs: Uvolněte pojezdové kolo Buggy a vytáhněte ho ven.

B

Montáž oje
Oj potřebujete pouze v režimu Přívěs. Pomocí ní zavěsíte přívěsný vozík Kidgoo za jízdní kolo, které
je vybaveno vhodným spojovacím zařízením, viz „Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu“ na
straně 35.
Oj se přichytí pomocí kolíčku v úchytu oje a může se nasunout do dvou různých poloh:
 Závěsná poloha: Oj směřuje dopředu.
 Přípravná poloha: Oj směřuje dozadu a vozí se pod podlahou kabinky.
V obou polohách se oj navíc zajistí závlačkou.
ff Stlačte na oji přední knoflík, aby se odblokoval kolíček.
ff Držte knoflík stlačený a zasuňte oj zepředu až po
značku do úchytu oje.
ff Uvolněte opět knoflík, aby kolíček zablokoval oj
v úchytu.
ff Navíc oj zajistěte tak, že zasunete závlačku středním otvorem úchytu oje a sklopíte
bezpečnostní páčku.
Tip!
Po použití nemusíte oj úplně odebrat. Zasuňte oj jednoduše zezadu do úchytu oje
a uložte ji tak pod podlahou kabinky, viz „Nasazení oje“ na straně 30.

Montáž spojovacího zařízení na jízdním kole
Nebezpečí!
Zajistěte, aby bylo Vaše jízdní kolo schopné táhnout přívěsný vozík, viz „Hranice
výkonnosti“ na straně 4. Protože musí být případně vyměněná osa zadního kola,
obraťte se za tímto účelem na odborného prodejce nebo výrobce jízdního kola.
Pozor!
Zajistěte kolo, aby se nevyklopilo, a dbejte na to, aby zadní kolo po uvolnění šroubů
nevypadlo z úchytu osy. Použijte např. montážní stojan, anebo kolo otočte tak, aby
stálo na řídítkách a sedle.
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Montáž
Při dodání je dodané spojovací zařízení spojeno s ojí:
ff Uvolněte závlačku a odeberte spojovací zařízení.
ff Závlačku pak opět zasuňte do úchytu spojovacího
zařízení na oji.
ff Připravte kolo na montáž spojovacího zařízení tak, že
uvolníte šroub na ose zadního kola:

–– Osa s rychloupínákem: Otevřete páčku rychloupínáku a odšroubujte kloboukovou matici na
druhé straně osy zadního kola.
–– Plná osa: Odšroubujte matici na levé straně osy zadního kola.
ff Namontujte spojovací zařízení na osu zadního kola:
–– Zasuňte velký otvor spojovacího zařízení na levou
stranu osy zadního kola tak, aby bylo spojovací
zařízení nasměrováno ven.
–– Našroubujte patřičnou matici a volně ji utáhněte.
–– Vyrovnejte zadní kolo tak, aby se mohlo volně točit.
–– Vyrovnejte spojovací zařízení tak, aby bylo nasměrováno vodorovně dozadu.
ff Pevně utáhněte spojení, abyste zajistili zadní kolo:
–– Osa s rychloupínákem: Utáhněte kloboukovou matici natolik, abyste mírným stlačením
mohli uzavřít upínací páku.
–– Plná osa: Dotáhněte matici pevně šroubovákem. Dodržujte přitom pokyny výrobce jízdního
kola týkající se kroutícího momentu.
Pozor!
V důsledku konstrukce spojovacího zařízení může v místě spojení mezi rámem jízdního
kola a spojovacím zařízením dojít k menšímu opotřebení poškrábáním. Není to žádný
důvod pro reklamaci.
Nebezpečí!
Nepoužívejte žádnou podložku ani nic podobného v místě spojení mezi rámem jízdního
kola a spojovacím zařízením, protože by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu spojení.
Tip!
Spojovací zařízení může být na kole namontováno dlouhodobě. S dalšími spojovacími
zařízeními můžete přívěsný vozík Kidgoo používat u různých jízdních kol, viz
„Příslušenství“ na straně 12.
Dodané univerzální spojovací zařízení je vhodné pro montáž na většině provedení
zadních kol. Pokud by pro Vaše jízdní kolo nebylo vhodné, pak najdete vhodná speciální
spojovací zařízení a sady s vybavením např. na internetové stránce firmy Weber
Technik GmbH: www.weber-products.de
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Montáž volitelného příslušenství
K přívěsnému vozíku Kidgoo je k dostání příslušenství, které rozšiřuje oblast jeho použití nebo
zjednodušuje použití v určitých situacích. Zde najdete pokyny k montáži a zacházení s tímto
příslušenstvím.

Adaptér na dětskou sedačku (třída 0+)
S adaptérem (výr. Č. AD-800), který lze volitelně zakoupit,
nahradíte sedačku vozíku Kidgoo dětskou sedačkou
třídy 0+. Je to nejbezpečnější způsob, jak přepravovat děti
do hmotnosti 13 kg ve vozíku Kidgoo. Adaptér se pevně
přišroubuje k rámu kabiny; aretační systém adaptéru je
kompatibilní s modely od Maxi Cosi a s dětskou sedačkou
Qeridoo 0+ (výr. č. 1298).

Nebezpečí!
Dbejte bezpodmínečně na to, že vozík Kidgoo2 již při namontovaném adaptéru
nemá povolení pro přepravu 2 dětí. Povolena je jen přeprava jednoho dítěte, které je
bezpečně připásáno v dětské sedačce.
Sada adaptéru obsahuje sadu šroubů a následující díly:
[A]: Adaptér L (vlevo, s přídržnou tyčí)
[B]: Adaptér R (vpravo, s přídržnou tyčí)
[C]: Bezpečnostní pás se sponou a 2 poutky na upevnění
konců adaptéru

Na montáž potřebujete klíč na šrouby s vnitřním
šestihranem (velikost 4) a 2 šroubováky (šířky 8 a 11).
Po odebrání sedačky se oba adaptéry přišroubují vlevo
a vpravo na příčné trubky kabinové podlahy.
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Odebrání sedačky
ff Otevřete stříšku a kryt úložného prostoru.
ff Uvolněte pásy, které připevňují zadní opěradlo a sedačku, viz „Napnutí zadního opěradla“ na
straně 18.
ff Uvolněte suché zipy na bočních tyčích rámu.
ff Vyberte celou sedačku ven z kabiny.
Pozor!
Uskladněte sedačku včetně 5bodového bezpečnostního pásu, zadního polstrování
a montážního materiálu pro jejich pozdější použití na suchém a dobře větraném místě.
Montáž adaptéru a bezpečnostního pásu
Odebráním sedačky se přední a zadní příčná trubka pod sedačkou uvolní a jsou volně přístupné.
Na ně se namontují adaptéry [A] a [B] se šrouby M7 ze sady šroubů. Dodržujte přitom následující
pokyny:
 Označení R a L na adaptérech musí ukazovat ven směrem doprava, resp. doleva ve směru jízdy.
 Přídržné tyče adaptérů mají krátkou a dlouhou stranu. Krátká musí ukazovat směrem k oji,
protože jinak se dětská sedačka nezaaretuje.
 Konce bezpečnostního pásu [C] musí sedět vpředu na přídržných tyčích (mezi adaptérem
a šroubem).
ff Připravte oba adaptéry k montáži:
–– Nasuňte černé adaptéry na přidržné tyče a pevně je
přišroubujte.
–– Nasuňte poutka bezpečnostního pásu na přední
konce přídržných tyčí.
ff Roztáhněte od sebe polstrování přední příčné trubky,
abyste uvolnili otvory příčné trubky.
ff Zasuňte vždy kratší rychloupínák odshora předními
otvory přídržné tyče a příčné trubky.
ff Zasuňte vždy delší rychloupínák odshora zadními
otvory přídržné tyče.
ff Zasuňte rozpěrné držáky mezi přídržnou tyč a příčnou trubku a prostrčte rychloupínáky
příčnými trubkami.
ff Zespoda nasaďte kontramatice a zavřete rychloupínáky.
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Usazení dětské sedačky
Nebezpečí!
Přečtěte si příručku, kterou jste obdrželi společně s dětskou sedačkou.
Dbejte především na pokyny, týkající se bezpečnosti dítěte.
ff Otevřete sponu bezpečnostního pásu.
ff Umístěte dětskou sedačku do adaptéru; aretování
dětské sedačky musí být zřetelně slyšet na obou
stranách.
ff Před jízdou zapněte bezpečnostní pás adaptéru,
abyste dětskou sedačku dodatečně zajistili.
ff Uveďte vozík Kidgoo běžným způsobem do provozu
a zkontrolujte všechna šroubová spojení, zda jsou
pevně utažená.
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Dále najdete všechny informace potřebné k tomu, abyste mohli přívěsný vozík Kidgoo bezpečně
připevnit, přizpůsobit požadovaným provozním režimům a využívat všechny jeho komfortní
funkce.

Obsluha a nastavení kotoučové brzdy *
(* K dispozici jen u modelů Q8000-S-LV a Q9000-S-LV.)

Systém kotoučové brzdy vozíku Kidgoo se skládá ze dvou kotoučových brzd, které jsou brzdovým
táhlem spojeny s brzdní páčkou, upevněnou na rukojeti. Systém slouží jako parkovací brzda
a v režimu Buggy a Walker také na brzdění během jízdy.
Nebezpečí!
Před uvedením vozíku Kidgoo do provozu se musí kotoučová brzda nastavit, aby bylo
zajištěno její řádné použití, viz „Nastavení kotoučové brzdy“ na straně 26.
Tip!
Nové brzdové destičky se nejprve musí rozbrzdit. Za tím účelem byste měli až 30krát
s zlehka přibrzděnou brzdou popojet o trase několika metrů. Kotoučové brzdy získají
svůj plný brzdný účinek teprve až po tomto rozbrzdění.

Obsluha kotoučové brzdy
Kotoučová brzda se obsluhuje centrálně aretační brzdní pákou, umístěnou uprostřed rukojeti.
Nebezpečí!
Zajistěte vždy přívěsný vozík Kidgoo ve stoje proti rozjetí tím, že brzdu stlačíte.
Pamatujte také na to, abyste ji před jízdou opět uvolnili.
Brzdění během jízdy
V režimu Buggy a Walker Vám brzda pomůže při překonání spádových tras. Brzdění a síla brzdícího
účinku fungují stejně jako u brzdní páky na řídítkách jízdního kola:
ff Přitáhněte brzdní páku k rukojeti, abyste mohli vozík Kidgoo zabrzdit.
ff Brzdní páku opět povolte, abyste brzdu uvolnili.
Nebezpečí!
V režimu Walker, anebo při jízdě na inline kolečkových bruslích je bezpodmínečně
nutné, abyste pevně zajistili pojezdové kolo Buggy, viz „Nastavení pojezdového kola
Buggy“ na straně 30. Přívěs by se mohl stočit do strany, kdyby nebyl brzdní účinek
na obou pojezdových kolech úplně stejně nastavený.
Použití parkovací funkce kotoučové brzdy
Při stání parkovací brzdu aktivujete tak, že přitáhnete brzdní páku a zaaretujete ji.
ff Přitáhněte brzdní páku blíže k rukojeti, až se bude dát
aretační kolík zatlačit směrem dolů.
ff Zatlačte aretační kolík zcela dolů a povolte brzdní
páku. Aretační kolík udržuje napětí brzdy.
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Nebezpečí!
Vždy zkontrolujte, zda je brzdící účinek dostatečně silný. Brzdu znovu okamžitě
nastavte, když se nechá vozík Kidgoo posunout při aktivované parkovací brzdě.
ff Pro uvolnění parkovací funkce opět brzdní páku
přitáhněte k rukojeti.
ff Jakmile aretační kolík vyskočí nahoru, můžete brzdu
opět ovládat jako vždy.

Kontrola brzdícího účinku
Můžete zkontrolovat zcela jednoduše, zda obě kotoučové brzdy stejně silně brzdí:
ff Aktivujte parkovací brzdu tak, že brzdní páku zaaretujete.
ff Pak vozík Kidgoo zkuste i přes brzdící účinek posunout rovně. Vozík Kidgoo přitom může
vykonat následující pohyby:
–– Kidgoo se neposouvá: Obě brzdy jsou rovnoměrně a dobře nastavené.
–– Kidgoo se posune doleva: Pravá brzda je nastavená slaběji.
–– Kidgoo se posune doprava: Levá brzda je nastavená slaběji.
–– Kidgoo se posouvá rovně: Obě brzdy jsou rovnoměrné, ale slabě nastavené.
Nebezpečí!
Pokud by se vozik Kidgoo nechal posunout, musíte brzdy před příštím použitím
nastavit.

Nastavení kotoučové brzdy
Z konstrukčních důvodů může oboustranné použití
kotoučových brzd vést k nepatrným odchylkám
v přímočaré jízdě. Proto se musí odstup mezi brzdovou
destičkou a brzdovým kotoučem v obou brzdových
sedlech nastavit individuálně.

Při nastavovacích pracích byste měli provést následující přípravu:
ff Odeberte obě pojezdová kola z kabinky. Postavte kabinku například na stůl, abyste dobře
dosáhli na brzdová sedla.
ff Připravte si klíč na šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 5 (není obsažen v dodávce).
Protože je vnitřní brzdová destička pevně spojená s brzdovým sedlem, musíte při nastavovacích
pracích dodržet následující pořadí:
1. Uvolněte brzdové táhlo a nastavte brzdové sedlo, viz „Nastavení brzdového sedla“ na
straně 27.
2. Nastavte brzdové destičky.
3. Nastavte brzdové táhlo.
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Pozor!
Obě kotoučové brzdy jsou optimálně nastavené, když mají brzdové destičky
v nezabrzděném stavu odstup 0,5 mm od brzdového kotouče.
Nastavení brzdového sedla
Vnitřní brzdová destička je pevně spojená s brzdovým sedlem. Dá se nastavit jen přesunutím
brzdového sedla:
ff Uvolněte šroub svorky brzdného lanka, kterým je
brzdné lanko upevněno na brzdovém sedle.
ff Uvolněte oba šrouby, kterými je brzdové sedlo
upevněno na ose pojezdového kola. Brzdové sedlo
nyní lze nastavit do hloubky.
ff Posuňte brzdové sedlo tak, aby vnitřní brzdová
destička téměř přiléhala k brzdovému kotouči (cca.
0,5 mm). Dbejte na to, aby brzdová destička při
otáčení nebrousila brzdový kotouč.
ff Upevněte brzdové sedlo přitažením obou šroubů.
ff Natáhněte konec brzdného lanka a připevněte ho
přitažením šroubu svorky na brzdné lanko.

Nastavte brzdové destičky
Vnější brzdové destičky se nastavují pomocí nastavovacího šroubu:
ff Otáčejte nastavovací šroub doleva nebo doprava,
abyste změnili odstup mezi brzdovou destičkou
a brzdovým kotoučem.
ff Posuňte brzdovou destičku tak, aby téměř přiléhala k
brzdovému kotouči (cca. 0,5 mm). Dbejte na to, aby
brzdová destička při otáčení nebrousila brzdový kotouč.
ff Ujistěte se, že jste nastavili brzdové destičky u obou brzdových sedel.
ff Namontujte pojezdová kola a zkontrolujte, zda obě brzdy stejně silně brzdí, viz „Kontrola
brzdícího účinku“ na straně 26.
ff Dle potřeby navíc opravte napětí brzdového táhla, viz „Nastavení brzdového táhla“ na
straně 27.
Nastavení brzdového táhla
Brzdové táhlo přenáší stlačení brzdní páky na obě kotoučové brzdy. Za účelem optimálního
brzdícího účinku se čas od času musí nastavit tažná síla brzdného lanka probíhajícího v brzdovém
táhle.
Brzda je optimálně nastavená, když lze obě pojezdová kola stejně silně zabrzdit, jakmile zatáhnete
za brzdní páku. Brzdní páka sama o sobě nesmí být nastavená příliš na těsno, neměla by se ale ani
v případě silného brzdění dotýkat rukojeti.
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Nebezpečí!
Zkontrolujte, zda není brzdové táhlo, konce brzdného lanka a brzdové destičky
poškozené předtím, než změníte nastavení brzd. Obraťte se na kvalifikovanou
odbornou prodejnu, pokud zjistíte poškození nebo opotřebení brzdových táhel nebo
brzdových destiček.
Brzdící účinek zlepšíte tak, že brzdová lanka upnete silněji
nebo volněji. Za tím účelem otočte nastavovací šrouby
brzdového táhla, které najdete přímo na brzdní páce,
rozvětvení a obou brzdových kotoučích:

ff Otáčejte nastavovací šroub doleva nebo doprava,
abyste změnili napětí brzdového lanka.
ff Nejprve zkontrolujte, co způsobilo změnu, viz
„Kontrola brzdícího účinku“ na straně 26.
ff Dle potřeby nastavte další nastavovací šrouby, dokud
nebude brzda silně a rovnoměrně brzdit.

Obsluha parkovací brzdy na rukojeti *
(* K dispozici jen u modelů Q8000A-LV a Q9000A-LV.)

Nebezpečí!
Zajistěte vždy přívěsný vozík Kidgoo ve stoje proti rozjetí tím, že stlačíte parkovací
brzdu. Pamatujte také na to, abyste ji před jízdou opět uvolnili.
ff Stlačte brzdní páčku směrem dolů, abyste parkovací
brzdu aktivovali.

ff Stlačte tlačítko na brzdní páce, abyste uvolnili brzdu.
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Nastavení rukojeti
Výška rukojeti se nastaví pomocí obou světle šedých tlačítek, označených nápisem „PUSH“.
Rukojeť můžete nastavit a aretovat v různých výškách v rozmezí od 80 do 112 cm.
ff Chyťte rukojeť oběma rukami tak, aby jste palce
položili na světle šedá tlačítka.
ff Stlačte obě tlačítka a držte je stlačené, abyste uvolnili
nastavení výšky.
ff Nastavte rukojeť do potřebné polohy.
ff Tlačítka opět povolte, abyste aktivovali aretační funkci.
ff Hýbejte trochu rukojetí směrem nahoru nebo dolů, až se nastavení výšky slyšitelně zaaretuje.

Nastavení režimu
Přívěsný vozík Kidgoo můžete používat v jednom z následujících režimů:
 Režim Přívěs: Přeprava dětí přívěsným vozíkem Kidgoo při jízdě na jízdním kole.
 Režim Buggy: Vozík Kidgoo se používá jako dětský kočárek (Buggy).
 Režim Walker: Přeprava dětí přívěsným vozíkem Kidgoo při běhání nebo walkingu.
Následující tabulka zachycuje podstatná nastavení, která musíte provést u každého režimu na
určitých součástkách:
Součástky

Přívěs

Pojezdové kolo Buggy
Oj
Vlaječka
Nastavitelná rukojeť
Poutko na ruku na
nastavitelné rukojeti
5tibodový bezpečnostní pás
Jízdní kolo
Volitelné příslušenství
(viz „Příslušenství“ na
straně 12)

musí být zcela
odmontované
otočená směrem
dopředu
(dbejte na zatížení!)
musí být namontovaná
maximální výška
(112 cm)

Stav součástek v režimu
Buggy

Walker

namontované
(volně se otáčející)

namontované
(pevné)

otočená směrem
dozadu

otočená směrem dozadu

doporučeno

doporučeno

pohodlná výška

pohodlná výška

–

nasunuté na ruce

nasunuté na ruce

musí být zapnutý
musí být namontované
vhodné spojovací
zařízení
Koncové světlo
(Povinné při špatné
viditelnosti nebo ve
tmě)

musí být zapnutý

musí být zapnutý

–

–

–

Pojezdové kolo na
jogging, plněné
vzduchem, s ruční brzdou

Nebezpečí!
Ujistěte se před každou jízdou, že byly splněny předpoklady, potřebné pro daný
provozní režim přívěsného vozíku. Dodržte přitom pokyny, uvedené v následujících
úsecích návodu.
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Nastavení pojezdového kola Buggy
Podle druhu režimu musíte provést následující nastavení.
Odebrání pojezdového kola Buggy (režim Přívěs)
Pojezdové kolo Buggy nesmí být v režimu Přívěs namontované, protože by se mohlo při určitých
situacích během jízdy postavit a způsobit těžká poranění.
ff Zvedněte kabinku vpředu trochu nahoru.
ff Stlačte odblokovací tlačítko na úchytu kola a vytáhněte kolo Buggy ven.
Tip!
Pojezdové kolo Buggy můžete vozit s sebou např. ve vnitřní kapse v úložném prostoru,
abyste vozík Kidgoo mohli v cíli flexibilně používat. Pokyny pro opětovnou montáž
najdete v kapitole „Montáž pojezdového kola Buggy“ na straně 19.
Nastavení otáčení pojezdového kola (režim Buggy)
Pro posunování vozíku v režimu Buggy se musí pojezdové kolo volně otáčet o 360°.
ff Posuňte přepínač režimů směrem nahoru, abyste kolo uvolnili.
Zabrzdění pojezdového kola (režim Walker)
V režimu Walker se pojezdové kolo nesmí otočit napříč vůči směru jízdy. Abyste zabránili jeho
prudkému zabrzdění, musíte kolo nastavit a zaaretovat v přímém chodu.
ff Posuňte přepínač režimů směrem dolů, abyste kolo nastavili na přímý chod.
ff Otočte zasunuté kolo směrem dozadu natolik, až se slyšitelně zaaretuje.

Nasazení oje
Oj může být nastavená směrem dopředu do závěsné polohy vozíku, anebo se může vozit umístěná
směrem dozadu v přípravné poloze. Dbejte přitom především na pokyny v kapitole „Montáž oje“
na straně 20.
Nebezpečí!
Otočte bezpečnostní pás oje několikrát o oj, aby v přípravné poloze nevisel dolů. Jinak
by se totiž mohl zaháknout na překážkách.

Použití vlaječky
V režimu Přívěs musí být vlaječka vždy namontovaná, viz „Nasazení vlaječky“ na straně 19.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme totéž také u ostatních režimů.

Sklopení rukojeti směrem nahoru
V režimu Přívěs byste měli rukojeť sklopit směrem nahoru do nejvyšší polohy, aby měl ochranný
oblouk ROPS maximální účinek, viz „Nastavení rukojeti“ na straně 29.
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Umístění poutka na ruku
V režimu Buggy a Walker musí být poutko na ruku, které je upevněné na rukojeti, během každé
jízdy nasazené na ruce. Dbejte na to, abyste mohli brzdní páku kotoučové brzdy * bezpečně
používat také při nasunutém poutku na ruce.

Upevnění 5tibodového bezpečnostního pásu
V každém režimu musí být 5tibodový bezpečnostní pás řádně nastavený a každé dítě musí být
připoutané, viz „Připásání dětí“ na straně 33.

Zajištění nákladu
Uložení nákladu
Uložení nákladu v úložném prostoru
ff Uvolněte uzávěry se suchým zipem v úložném prostoru a nadzvedněte je.
ff Uložte do prostoru větší zavazadla jako jsou tašky, hračky nebo bundy. Použijte také vnitřní
kapsu, integrovanou v potahu.
ff Pečlivě kryt zase zavřete.
Nebezpečí!
Samostatné a ostré předměty umístěte pouze ve všité vnitřní kapse v úložném
prostoru, abyste zabránili poškození potahu, anebo nezranili dítě.
Uložení věcí do kapsy na menší předměty
ff Otevřete suchý zip na jedné z obou kapes na menší předměty.
ff Do kapsy na menší předměty uložte ty věci, které chcete mít cestou rychle po ruce.
ff Suchý zip opět zavřete.
Použití kapsy na drobnosti
ff Do kapsy na drobnosti v nožním prostoru kabinky můžete uložit pitné láhve, anebo hračky pro
děti.
Nebezpečí!
Dbejte při naložení nákladu na povolenou celkovou maximální hmotnost a hranice
hmotnosti pro úložné kapsy, viz „Hranice výkonnosti“ na straně 4.

Přizpůsobení bezpečnostních pásů (Kidgoo2)
Pro optimální rozložení nákladu je důležité, aby leželo těžiště nákladu přibližně uprostřed
kabinky. Při dodávce jsou 5tibodové bezpečnostní pásy nastavené pro přepravu dvou děti. Pokud
by se mělo převážet jen jedno dítě, musíte bezpečnostní pásy přizpůsobit tak, aby dítě sedělo
uprostřed.
Tip!
Díky volitelnému příslušenství jako je sedačka pro velmi malé děti, vložka na zmenšení
sedačky atd. můžete vozík Kidgoo optimálně přizpůsobit věku a velikosti Vašich dětí, viz
„Příslušenství“ na straně 12.
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ff Uvolněte horní upevnění obou vnitřních pásů.
ff Vyměňte jejich polstrování a zástrčky:
–– Zasuňte polstrování a zástrčku levého vnitřního
pásu na pravý pás.
–– Zasuňte polstrování a zástrčku pravého vnitřního
pásu na levý pás.

ff Nasaďte uzávěr pásu vč. polstrování na střední pás
před sedačkou. Použijte k tomu buď uzávěr levé nebo
pravé sedačky.
ff Opakujte tento postup obráceně, jakmile potřebujete
bezpečnostní pásy pro přepravu dvou dětí.

Nastoupení dětí do vozíku
Příprava kabinky
ff Zajistěte vždy přívěsný vozík Kidgoo ve stoje proti rozjetí tím, že stlačíte parkovací brzdu.
ff Uvolněte vpředu oba uzávěry na stříšce a zcela ji odklopte.
ff Přizpůsobte bezpečnostní pásy příp. počtu dětí, viz „Přizpůsobení bezpečnostních pásů
(Kidgoo2)“ na straně 31.
ff Odepněte potřebné bezpečnostní pásy:
–– Odblokujte uzávěr pásu stlačením na jeho tlačítko.
–– Vytáhněte dvoudílnou zástrčku z uzávěru pásu.
–– Oddělte oba díly zástrčky a potáhněte oba pásy od sebe.
Usazení dětí
ff Nechejte děti jedno po druhém nastoupit, anebo je do kabinky zvedněte.
ff Přizpůsobte podle potřeby opěrky hlavy a zadní polstrování tak, že je suchým zipem upevníte
na sedačce do jiné výšky.
Tip!
V režimu Přívěs je obzvláště důležité rovnoměrné rozdělení zátěže. Pokud mají obě děti
značně odlišnou váhu, měli byste nechat sedět těžší dítě na pravém místě. Společně
s ojí, namontovanou na levé straně, to pozitivně působí na způsob jízdy.
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Připásání dětí

ff Pomozte Vašemu dítěti s nasazením obou bočních dílů 5tibodového bezpečnostního pásu.
ff Přizpůsobte bezpečnostní pás, jeho polstrování a opěrku hlavy velikosti dítěte.
ff Postranní pásy položte středem a oba díly zástrčky uložte vedle sebe.
ff Zasuňte je do uzávěru pásu tak, aby se slyšitelně zaaretovaly.
ff Zkontrolujte všechny díly 5tibodového bezpečnostního pásu, zda správně a pohodlně sedí.
ff Uzavřete kryt kabinky pomocí jeho knoflíkových uzávěrů a uzávěrů ze suchého zipu.
Nebezpečí!
Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní pásy a uzávěry pásů správně
zapnuty. Nefunguje-li zádržná funkce pásů v případě nehody, může to způsobit vážné,
nebo dokonce smrtelné zranění. Vyjeďte teprve tehdy, když mají obě děti cyklistickou
přilbu a jsou řádně připoutány.

Kontrola rozdělení zátěže a zatížení vozíku
Pro bezpečnou jízdu je důležité optimální rozdělení zátěže: Těžiště nákladu by vždy mělo ležet
ve středu osy pojezdových kol. V režimu Přívěs nesmí být zatížení, kterým se oj opírá o spojovací
zařízení, ani příliš velké, ani příliš nízké:
 Zatížení příliš velké (> 8 kg): Spojovací zařízení je příliš zatěžováno.
 Zatížení příliš nízké (< 3 kg): Přívěs by mohl snížit pohon zadního kola tím, že ho nadzvedne
a tak způsobit např. v zatáčkách kritickou situaci.
 Těžiště leží moc venku: Jednostranné zatížení zvýhodňuje převrácení v zatáčkách.
Nebezpečí!
Rozlože náklad rovnoměrně po celé šířce vozíku Kidgoo.
Zkontrolujte zatížení vozíku před každou jízdou. Zatížení mimo povolené oblasti od 3
do 8 kg vytváří podmínky pro kritické chování vozíku za jízdy.
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Kontrola zatížení
Použijte na měření zatížení např. osobní váhu:
ff Naložte vozík Kidgoo jak potřebujete a připoutejte děti.
ff Vozík ale ještě nepřipojujte k jízdnímu kolu.
ff Postavte osobní váhu vedle oje.
ff Postavte se na váhu a zapamatujte si zaznamenanou hmotnost.
ff Zvedněte spojovací úchyt oje do výše spojovacího zařízení (cca. 35 cm).
ff Zjistěte zatížení vozíku porovnáním s předcházející
naměřenou hodnotou:
–– Hmotnost musí být minimálně o 3 kg vyšší než
naměřená hodnota bez oje.
–– Hmotnost může být maximálně o 8 kg vyšší než
naměřená hodnota bez oje.
Úprava zatížení
Zatížení nastavíte tak, že buď přidáte nebo uberete zavazadla.
ff Zatížení nad 8 kg:
Přemístěte zavazadla dozadu, např. z úložného prostoru do kapsy na menší předměty.
ff Zatížení pod 3 kg:
Přemístěte zavazadla dopředu, např. z kapsy na menší předměty do úložného prostoru.
Celková hmotnost příliš vysoká
ff Zmenšete hmotnost zatížení v obou kapsách na menší předměty.
ff Zmenšete hmotnost zatížení v úložném prostoru.
ff Kidgoo1: Ujistěte se, že naložený vozík váží méně než 50 kg.
Kidgoo2: Ujistěte se, že naložený vozík váží méně než 60 kg.

34 – 04|2017 – Změny vyhrazeny.

Kidgoo

Provoz
Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu
Nebezpečí!
Spojte vozík Kidgoo s jízdním kolem teprve tehdy, když jsou splněny tyto předpoklady:
 Vozík je kompletně naložený.
 Děti mají nasazené přilby a jsou řádně připoutané.
 Pojezdové kolo Buggy je odmontované.
 Zatížení je zkontrolované a leží v rámci povolených hodnot (3 – 8 kg).
ff Odeberte závlačku ze spojovacího úchytu oje.
ff Zasuňte oj na spojovací zařízení jízdního kola tak, aby
otvory závlačky na spojovacím zařízení kola a úchytu
ležely nad sebou.
ff Zasuňte závlačku do otvoru a zaaretujte ji.
ff Zkontrolujte, zda je spojení oje a spojovacího zařízení
pevné.
ff Natáhněte bezpečnostní pás oje příčkami zadního kola tak, aby byl přívěsný vozík bezpečně
spojen s rámem jízdního kola.
ff Zavěste bezpečnostní pás s karabinkou do poutka na oji. Dbejte na to, aby pás během jízdy
nevletěl do paprsků zadního kola.
Nebezpečí!
Zajistěte oj na rámu jízdního kola vždy bezpečnostním pásem. Přívěsný vozík tak
zůstane spojený i tehdy, když se oj uvolní ze spojovacího zařízení.
Nezávisle na tom musí být spojovací zařízení vždy řádně namontované a spojení s ojí
musí být zabezpečené zablokovanou závlačkou. Jinak by se oj mohla uvolnit a narazit
do paprsku zadního kola.

Použití tzv. komfortních funkcí
Přívěsný vozík Kidgoo poskytuje několik funkcí pro klimatizaci kabinky a přizpůsobením odpružení
lze nastavit pohodlné sezení.

Použití klimatizační funkce
Nastavení stříšky 3-v-1
Stříška 3-v-1 se skládá z ochranné síťky proti hmyzu a stříšky, chránící proti povětrnostním vlivům:
 Vnitřní část stříšky 3-v-1 musí být zavřená při každé jízdě, protože všitá síťka chrání proti hmyzu
a kamínkům.
 Vnější část stříšky 3-v-1 se skládá za odolné průhledné slídy a je možné ji srolovat. Chrání proti
dešti a silnému větru a odvádí výfuky z aut směrem nad kabinu.
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Otevření stříšky chránící proti počasí:
ff Otevřete oba postranní uzávěry, které spojují stříšku
chránící proti počasí se síťkou proti hmyzu.
ff Uvolněte pak dolní suchý zip.
ff Vyrolujte stříšku chránící proti počasí a připevněte ji
nahoře oběma knoflíkovými uzávěry.
Uzavření stříšky chránící proti počasí:
ff Uvolněte horní knoflíkové uzávěry a vyrolujte stříšku
chránící proti počasí přes síťku proti hmyzu.
ff Uzavřete oba boční uzávěry a dolní suchý zip.

Nebezpečí!
Nikdy nejezděte s otevřeným krytem; alespoň síťka proti hmyzu musí být uzavřená,
aby chránila proti létajícím kamínkům. Za špatného počasí nebo při hustém silničním
provozu navíc zavřete také stříšku chránící proti počasí.
Použití větracího okénka
Větrací okénka vozíku Kidgoo slouží pro lepší výměnu vzduchu v kabince.
Větrací okénko vpravo:
ff Okénko se otevře uvolněním suchého zipu na okenní
folii, která se sklopí směrem dolů.
ff Okénko zavřete upevněním okenní folie na suchém
zipu.
Větrací okénko vzadu:
ff K otevření vyrolujte kryt nahoru a zajistěte ho horním
suchým zipem.
ff Okénko zavřete upevněním krytu na dolním suchém
zipu.

Nebezpečí!
Otevřete větrací okénka za horkého počasí nebo v hustém silničním provozu, abyste
z kabinky rychleji vyvětrali teplý vzduch nebo výfuky.
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Použití clony proti slunci
Clona proti slunci je umístěná ve stříšce vozíku mezi
síťkou proti hmyzu a okénkem proti dešti. Její délku lze
nastavit pomocí suchých zipů.
ff Vyrolujte okénko proti dešti.
ff Poskládejte clonu proti slunci na potřebnou délku
a zajistěte ji postranními suchými zipy.
ff V případě potřeby můžete sluneční clonu zcela vyrolovat a pak opět zavřete okénko proti dešti.

Nastavení odpružení
Listové pružiny vozíku Kidgoo lze nastavit jednoduchým přesunutím svorek. Na stupnici krytu
listových pružin přizpůsobíte odpružení danému nákladu.
Pozor!
Dbejte při každé jízdě na to, zda je účinek odpružení vhodný pro aktuální náklad. Pokud
při přejíždění po nerovnostech slyšíte údery, pak je odpružení nastavené velmi měkce.
Nastavení okamžitě přizpůsobte přesunutím svorky směrem k ose kola.
Nebezpečí!
Nastavte na obou listových pružinách vždy stejnou hodnotu; odlišné hodnoty
odpružení by mohly negativně ovlivnit způsob jízdy.
ff Překlopte kabinku dozadu a postavte ji na zadní stěnu.
ff Uvolněte červený rýhovaný šroub, abyste mohli přesunout svorku na plechu listové pružiny.
ff Přesuňte svorku s rýhovaným šroubem. Novou polohu svorky zvolte podle údajů na stupnici:
–– Posuňte svorku zcela dopředu (0 – 9 kg), když
vezete velmi lehké dítě a málo zavazadel (měkké
odpružení).
–– Posuňte svorku dozadu (36 – 44 kg) pro dvě děti
a hodně zavazadel (tvrdší odpružení).
ff Utáhněte červený rýhovaný šroub a nastavte na druhé
listové pružině tutéž hodnotu.
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Uskladnění
Pro uskladnění přívěsný vozík Kidgoo jednoduše sklopte do sebe a skladujte ho na chráněném
místě. Dbejte přitom především na pokyny v kapitole „Péče“ na straně 39.
Nebezpečí!
Při postavení a složení kabinky by pohyblivé díly mohly přiskřípnout ruce nebo prsty.
Provádějte všechny práce opatrně a zabraňte tomu, aby se k vozíku přiblížily děti.
ff Postavte se za kabinku a otevřete kryt úložného
prostoru.
ff Zatáhněte obě červená aretování na dolní příčné
trubce dovnitř, abyste uvolnili upínací zajištění.
ff Pevně přidržte červené aretování a zatlačte jím spodní
příčnou trubku dopředu.
Pozor!
Kabinku sklopte teprve tehdy, když je zvenku i uvnitř vyčištěná a je zcela suchá.
ff Sklopte kabinu do sebe tak, že obě strany zadního
rámu kabinky stlačíte úplně dolů.
ff Máte-li k dispozici méně místa, můžete navíc sklopit
rukojeť a odebrat pojezdová kola.
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Péče a údržba
Pravidelnou péčí a údržbou všech konstrukčních dílů a součástek předejdete předčasnému
opotřebení a udržíte tak vozík Kidgoo dlouhodobě provozuschopný. Je to důležité obzvláště tehdy,
když Vašim individuálním podmínkám použití vozíku odpovídá jeden z následujících účinných
faktorů:
 Časté používání s vysokým počtem najetých kilometrů
 Pravidelný provoz s častou téměř maximální povolenou celkovou hmotností
 Sportovní styl jízdy (trhaný nájezd a brzdění, rychlá jízda v zatáčkách atd.)
 Nadměrný vliv povětrnostních podmínek, jako je např. UV záření, teplotní výkyvy, vlhkost,
kontakt se solí (mořská voda, slaný vzduch, posypová sůl)
 Nevýhodné skladovací podmínky (nedostatek místa, teplotní výkyvy, sluneční záření)
Pozor!
Dbejte bezpodmínečně na následující pokyny pro péči a intervaly údržby. Vykonávejte
kontroly, uvedené v seznamu, pečlivě a v uvedených okamžicích, abyste vozík Kidgoo
mohli provozovat v technicky bezpečném stavu.
Poškozené součástky okamžitě vyměňte, viz „Náhradní díly“ na straně 44. V případě
potřeby se obraťte na naše servisní středisko nebo místního odborného prodejce, viz
„Informace o technické podpoře“ na straně 43.

Péče
Pozor!
Na čištění vozíku používejte pouze vodu a běžné domácí čistící prostředky jako je
např. mycí prostředek a prostředky pečující o textilie, měkké hadříky a impregnující
a silikonové spreje. Nepoužívejte žádné pomůcky s ostrými hranami nebo čistící
prostředky s drhnoucím účinkem, taktéž nejsou povoleny čistící prostředky, obsahující
kyseliny nebo rozpouštědla.

Po každém použití
 Vyčistěte vnitřní prostor kabinky.
 Dbejte na drobné nečistoty a odstraňte je pokud možno co nejdříve.

Po silném vlivu počasí
 Proveďte důkladný úklid vnitřního a vnějšího prostoru kabinky.
 Všechny klouzavé nebo pohyblivé díly ošetřete silikonovým sprejem.
 Kabinku sklopte teprve tehdy, když je zcela vyčištěná a naprosto suchá.

Období bez použití vozíku
 Skladujte vozík Kidgoo jen na místech se skladovací teplotou od -23 °C do maximálně 65 °C.
 Skladovací místo by mělo být suché, dobře větrané a chráněné před slunečním zářením.
 Při vysokých skladovacích teplotách by se měla pojezdová kola uschovat odděleně od kabinky,
protože u gumového obutí kol může dojít k tvorbě zápachu.
 Když se přívěsný vozík Kidgoo skladuje venku, použijte k jeho úschově skládací garáž Qeridoo,
viz „Příslušenství“ na straně 12.

Kidgoo
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Intervaly údržby
Pozor!
Rezavějící ocelové, příp. hliníkové součástky ihned vyměňte.
Deformované nebo ohnuté hliníkové díly v žádném případě neohýbejte zpět
(nebezpečí zlomení). Ohnuté hliníkové díly okamžitě vyměňte.
Ihned vyměňte plastové díly, které se pod vlivem počasí staly pórovitými, anebo se
lámou.

Před každou jízdou
 Zkontrolujte, zda jsou pojezdová kola pevně upevněná; zásuvné čepy kol musí být zaaretované
v úchytu osy a nesmí se bez zatlačení na gumové víčko kola nechat vytáhnout.
 Zkontrolujte tlak vzduchu pojezdových kol; měl se pohybovat v rozmezí od 2,75 až 4,5 barů.
 Zkontrolujte tlak vzduchu pojezdového kola Buggy (maximální tlak vzduchu: 2 bary).
 Zkontrolujte brzdu. U malého brzdícího účinku musíte dopnout brzdové táhlo nebo obnovit
brzdové destičky. Obraťte se případně na odbornou prodejnu.
 Zkontrolujte celkovou hmotnost včetně dětí a zavazadel.
 Zkontrolujte upevnění a uzávěry stříšky a případně je zavřete.
 Zkontrolujte všechny popruhy, zda jsou pevně utažené; musí být pevně utažené, aby potah,
stříška a zadní opěradlo poskytovaly správnou oporu.
 Režim Přívěs: Zajistěte, aby bylo pojezdové kolo Buggy odmontované a aby byly splněny
podmínky, uvedené v kapitole „Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu“ na straně 35.
 Režim Buggy: Zajistěte, aby se pojezdové kolo Buggy volně pohybovalo. Nasuňte poutko na
rukojeti vozíku na ruku, aby se předešlo nechtěnému rozjetí vozíku.
 Režim Walker: Zajistěte, aby bylo pojezdové kolo Buggy nastavené na přímou jízdu. Nasuňte
poutko na rukojeti vozíku na ruku, aby se předešlo nechtěnému rozjetí vozíku.
 Zkontrolujte, zda je oj, spojovací zařízení a pojezdové kolo Buggy a také jejich upevnění
v technicky bezchybném stavu.
 Zkontrolujte, zda jsou všechna šroubová spojení a závlačky pevně utažené. Případně je
dotáhněte.
 Zkontrolujte stav pojezdových kol; včas vyměňte duše pneumatik a pneumatiky samotné.
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Péče a údržba
Měsíčně (nebo každých 200 km)
 Zkontrolujte textilní obalovinu, všechny uzávěry, sedačky a bezpečnostní pásy, zda nemají
trhliny, nejsou opotřebené a zda nějaké díly nechybí.
 Zkontrolujte všechny trubky rámu, veškeré spojovací díly a upevňovací součástky, zda nejsou
opotřebené nebo poškozené.

Půlročně (nebo každých 500 km)
 Ošetřete všechny klouzavé nebo pohyblivé díly silikonovým sprejem.
 Proveďte důkladný úklid vnitřního a vnějšího prostoru kabinky.

Každé tři roky (nebo každých 3000 km)
Nejpozději po třech letech nechejte provést kompletní inspekci u odborného prodejce.

Kidgoo
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Technické údaje
Vnější rozměry
Délka (bez pojezdového kola Buggy)
Délka (s pojezdovým kolem Buggy)
Délka (s ojí)
Šířka (vnější šířka od jednoho pojezdového kola
k druhému kolu)
Výška (od podlahy až po stříšku kabinky)
Výška nastavitelné rukojeti
(nejnižší / nejvyšší hodnota nastavení)
Rozměr balení se sklopenou kabinkou (D x Š x V)
Vnitřní rozměry
Šířka na sezení (max. šířka ve výši ramen)
Výška na sezení (max. výška mezi sedací plochou
a stříškou kabinky)
Prostor pro nohy (max. délka mezi zadním opěradlem
a opěrkou na nohy)
Úložný prostor za sedátkem (D x Š x V)
Hmotnost
Kabinka vč. rukojeti a oje
(modely Q8000-S-LV a Q9000-S-LV)
Kabinka vč. rukojeti a oje
(modely Q8000A-LV a Q9000A-LV)
1 x 20“ pojezdové kolo / 1 x pojezdové kolo Buggy
Povolená celková hmotnost
Kola
Pojezdové kolo
Provedení
Pneumatiky
Velikost duše pneumatiky
Typ ventilu
Tlak vzduchu
Pojezdové kolo Buggy
Provedení
Typ ventilu
Maximální tlak vzduchu
Okolní podmínky
Místo na uskladnění
Teplotní rozsah místa na uskladnění
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Kidgoo2

104 cm
104 cm
148 cm
76 cm

104 cm
104 cm
148 cm
86 cm

92 cm
77 cm / 111 cm

92 cm
77 cm / 111 cm

100 cm x 65 cm x 40 cm 100 cm x 75 cm x 40 cm
Kidgoo1

Kidgoo2

55 cm
67 cm

65 cm
67 cm

54 cm

55 cm

37 cm x 53 cm x 34 cm
(cca. 66 l)

37 cm x 64 cm x 34 cm
(cca. 80 l)

Kidgoo1

Kidgoo2

12,9 kg

14,1 kg

12,4 kg

13,65 kg

1,5 kg / 1 kg
50 kg

1,5 kg / 1 kg
60 kg

Kidgoo1 a Kidgoo2

20“ paprskové kolo, zásuvný čep kola
20 x 2,0 (54-406)
20", široká 20 – 50 mm
Automobilový ventil (Schrader)
2,75 – 4,5 barů
8,5“ kolo, plněné vzduchem
Automobilový ventil (Schrader)
2 bary
Kidgoo1 a Kidgoo2
Suché místo, větrané, bez přímého slunečního
záření
-23 °C – 65 °C

Kidgoo

Příloha
Záruční podmínky
Výkon záruky provádí firma Qeridoo nebo autorizovaný prodejce po obdržení povolení. Podle
rozhodnutí firmy Qeridoo bude závada odstraněna buď formou opravy nebo úplnou, příp.
částečnou výměnou poškozeného výrobku. Náklady na opravu, které vznikly vlastní opravou
uživatele, anebo u neautorizovaných třetích osob, se neuhrazují. Náklady nebo náhrada za újmu
vzniklou z nepoužívání přívěsného vozíku z důvodu záruky se nehradí. V případě výměny přechází
vyměněný výrobek do vlastnictví firmy Qeridoo. Pokud již firma Qeridoo tento výrobek nemá ve
výrobním programu, bude dle rozhodnutí firmy Qeridoo vyměněn výrobek, srovnatelný druhem
a kvalitou s daným výrobkem.
Kupních a smluvních práv nebo zákonných práv koncového uživatele se tato záruka výrobce
netýká.
Tip!
Se záručním případem se obraťte e-mailem přímo na naše reklamní oddělení:
garantie@qeridoo.de
K Vaší reklamaci připojte také přesný popis závady (pokud možno i s fotkami) a kopii
původního kupního dokladu. Zároveň uveďte sériové číslo Vašeho přívěsného vozíku;
najdete ho na etiketě nebo na trubkách rámu v úložném prostoru.

Informace o technické podpoře
Obraťte se s otázkami ohledně našich výrobků přímo na nás:

Qeridoo GmbH

Reutherstraße 3
53773 Hennef (Sieg)
Německo

URL: www.qeridoo.de
E-mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2242 9041247

Hotline
+49 (0) 2242 9041233
(Po – Pá: 9 – 12 a 14 – 16 hodin)

Náš aktuální seznam prodejců najdete na internetu na stránce:
http://haendlersuche.qeridoo.de

Kidgoo

Změny vyhrazeny. – 04|2017 – 43

Příloha
Náhradní díly
(Platí od 2017)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

25
24

16

23

17

22

21

20

19

18

Součástky rámu
Pol. Výrobek
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17

Přední příčná trubka sedačky
Zadní příčná trubka sedačky
Střešní nosič
Spojovací díl pro zadní tyč rámu
Příčná trubka tvaru U
Zadní trubka rámu
Příčná trubka
Brzdní páka kotoučové brzdy
Brzdní páka parkovací brzdy
Nastavitelná rukojeť
Spojovací díl střešního nosiče
Tyč sklopného systému FX
Dolní tyč rámu
Plastové víčko pro zadní tyč
20" pojezdové kolo (s úchytem kotoučové brzdy)
20" pojezdové kolo (bez kotoučové brzdy)
Gumové víčko
Přídržná tyč sady adaptéru (volitelné příslušenství)
Boční tyč rámu
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Výr. č.

Výr. č.

9R-11
QR-833
1R-589
3R-88
QR-08LK
5R-99
2R-555
BRV-49
SETB-789
HGR-08OL
DAC-556-Q8
FR578
6R-77
PKU-Q89
R148-S
R147-17
DECK-88
H54877
STR-45

9R-187
8R-99
1R-589
3R-88
QR-K873
NEW-109
2R-99
BRV-49
SETB-789
HGR-09OL
DAC-556-Q8
FR5899
6R-77
PKU-Q89
R148-S
R147-17
DECK-88
H54877
STR-45

Kidgoo1

Kidgoo2

Kidgoo
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Pol. Výrobek
18
19
20
21
22
23
24
25

Výr. č.

Výr. č.

QT-517
12R-552
DIE-80-1-17
BG-MW-17

QT-5999
12R-552
DIE-900-1-17
BG-MW-17

PLK-Q8
10R-74
SEIT-Q58
11R-879

PLK-Q8
10R-944
SEIT-Q58
11R-888

Kidgoo1

Příčná trubka nožního prostoru
Spojovací plech rámu
Oj kompletní se spojovacím zařízením
8,5" Pojezdové kolo Buggy kompletní (s úchytem kola
a rychloupínákem)
Plastový držák pro střešní tyče rámu vpředu
Přední tyč rámu
Design víčko spodního rámu
Tyč orámování

Kidgoo2

Další náhradní díly
Kompletní vlaječka
(vč. prodlužovací tyče
a středové součástky)

Opěrka hlavy
Výr. č. KOP-Q8

Výr. č. 121256

Středová součástka držáku
vlaječky

Zadní polstrování

Výr. č. WIM-H-UN

Výr. č. RUCK-Q8 (Kidgoo1)
Výr. č. kis-Q9S (Kidgoo2)

Světelná odrazka, bílá

Sada polstrování na pásy

Výr. č. LRF-Weiss

Výr. č. BGH-Q254

Světelná odrazka, červená

Uzávěr pásu

Výr. č. LRF-ROT

Výr. č. GUR-69

Světelná odrazka, žlutá
(na paprsky jízdních kol)

Svorka pásu

Výr. č. LRF-Gelb

Potah kompletní
(modrý, fialový, zelený, žlutý,
antracitový)
Výr. č. BEZ-KD-8-17 (Kidgoo1)
Výr. č. BEZ-KD-9-17 (Kidgoo2)

Stříška, horní díl
(modrý, fialový, zelený, žlutý,
antracitový)
Výr. č. VER-KD-8-17 (Kidgoo1)
Výr. č. VER-KD-9-17 (Kidgoo2)

Opěrka zad vč. 5tibodového
bezpečnostního pásu
(antracitový)

Výr. č. GRT-899

Uzávěr pásu
Výr. č. SCHL-QH8

Knoflíkový uzávěr s páskem
Výr. č. KÖRD-55

Oj kompletní se spojovacím
zařízením
Výr. č. HB17-80 (Kidgoo1)
Výr. č. HB17-90 (Kidgoo2)

Výr. č. RÜCK-KD-8-17 (Kidgoo1)
Výr. č. RÜCK-KD-9-17 (Kidgoo2)

Kidgoo
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Bezpečnostní pásek oje vč.
závlačky
Výr. č. GURB-887

8,5" Pojezdové kolo Buggy
(plněné vzduchem
s automobilovým ventilem)

Zakrytí listových pružin
Výr. č. R147-FF

Brzdní páka
Výr. č. BRV-49

Výr. č. BG-589L

Rychloupínák (rukojeť)

Spojovací díl spodního rámu

Výr. č. HGR-0877L

Výr. č. S-HH-Q8

20" duše pneumatiky

Design víčko spodního rámu

Výr. č. 789SCH

Výr. č. SEIT-Q58

Zásuvný čep kola / nábojová
osa

Spojovací díl střešního nosiče

Výr. č. ZT6-2016

Osa pojezdového kola
kompletní s kotoučovými
brzdami
Výr. č. ACS-08L-S (Kidgoo1)
Výr. č. ACS-09L-S (Kidgoo2)

Brzdové táhlo vč. brzdní páky

Výr. č. DAC-556-Q8

Plastový držák pro střešní tyče
rámu vpředu
Výr. č. PLK-Q8

Spojovací díl pro zadní tyč

Výr. č. BRV-888 (Kidgoo1)
Výr. č. BRV-899 (Kidgoo2)

Výr. č. 3R-88

Sada listových pružin (2
plechy)

Plastové víčko pro zadní tyč
Výr. č. PKU-Q89

Výr. č. BLA-Q8

Svorka listové pružiny
kompletní

Vršek na trubky
Výr. č. RDLL-Q8

Výr. č. BDR-5811

Rýhovaný šroub svorky listové
pružiny

Skládací rukojeť (aretování
sklopného systému FX)

Výr. č. MUT-Q8

Výr. č. FRJ-Q8

Úchyt listové pružiny (hliníkový
blok)

Sada šroubů
(1 sada se všemi šrouby
potřebnými pro montáž)

Výr. č. AL589
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Rozpěrný kotouč
Výr. č. DIST-555

Úchyt kola (pro pojezdové kolo
Buggy)
Výr. č. BGH-K-17

Potah pojezdového kola
Výr. č. RDSH
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Qeridoo GmbH
Reutherstraße 3, 53773 Hennef (Sieg)
Německo
www.qeridoo.de
info@qeridoo.de

