Instrukcja obsługi

Kidgoo1 – Q8000A-LV / Kidgoo1 Sport Q8000-S-LV
Kidgoo2 – Q9000A-LV / Kidgoo2 Sport Q9000-S-LV

Niniejszy produkt spełnia wszelkie wymogi
bezpieczeństwa określone w normie europejskiej dla
rowerów i przyczep rowerowych (PN-EN 15918).

PL

Certyfikaty
Przyczepka Kidgoo została przetestowana i dopuszczona do użytku zgodnie z normą europejską
w sprawie bezpieczeństwa EN 15918. Spełnia ona również wszelkie wartości graniczne zawartości
szkodliwych pierwiastków dla zabawek określone w normie EN 71-3.
Schadstoffgeprüft
CENTRE OF TESTING
SERVICE INTERNATIONAL
Test Report Number
CNB3151209-05787-C
CNB3151217-05914-C
CNB3160120-00217-C

Schadstoffgeprüfte Materialien
- TPU (Fenster)
- EVA (Plastikteile)
- 1680D Stoff, 600D, 900D
(Bezug, Verdeck, Gurte)
Berücksichtigte Normen

European Standard EN 71-3:2013+A1:2014
US EPA3052:1996, US EPA 3050B:1996,
US EPA3060A:1996, US EPA 3550C:2007,
US EPA3540C:1996, ISO 17353:2004,
BS EN 14582:2007, EN 14372:2004

CTS International
Centre of Testing Service

Dokumentacja
Treści zawarte w niniejszej dokumentacji nie stanowią gwarancji zapewnienia
konkretnych cech produktu. Mimo największej staranności nie można wykluczyć
niedokładności technicznych lub pominięć. Poszczególne informacje mogą ulec w razie
konieczności zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Istnieje możliwość zamówienia niniejszej dokumentacji w firmie Qeridoo GmbH w innych językach
lub ewentualnie pobrania jej z naszej strony internetowej, o ile została już udostępniona.
Odwiedź nas na stronie: www.qeridoo.de
Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji pozostają własnością firmy Qeridoo GmbH.
Zabrania się nieuprawnionego kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania w celu
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz udostępniania osobom trzecim zawartych w niej treści,
wartości i ilustracji. Jeżeli w ramach niniejszej dokumentacji zostaną wymienione nazwy innych
produktów, stanowią one z reguły zastrzeżone znaki towarowe danego producenta.
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Wstęp
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt Kidgoo został skonstruowany jako przyczepka rowerowa z możliwością zastosowania
w wersji spacerowej lub biegowej. W wersji rowerowej należy połączyć przyczepkę za pomocą
dyszla i zaczepu z odpowiednim pojazdem ciągnącym (rowerem lub rowerem ze wspomaganiem
elektrycznym do maks. 25 km/h). Po nałożeniu koła spacerowego przyczepka Kidgoo może być
używana w wersji spacerowej jako wózek spacerowy, a w wersji biegowej można z nią biegać lub
uprawiać nordic walking.
Przyczepka Kidgoo jest dostępna w wersji z siedziskiem dla jednej osoby (Kidgoo1) lub dwóch
osób (Kidgoo2) i służy wyłącznie do przewozu jednego lub dwojga dzieci w celach prywatnych
po utwardzonych drogach. Dodatkowo w przewidzianych do tego kieszeniach dopuszczalny
jest przewóz bagażu pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnej wagi maksymalnej oraz
zabezpieczenia bagażu i równomiernego jego rozmieszczenia.
Podczas jazdy każde dziecko musi być przypięte do siedzenia pasem bezpieczeństwa. W przypadku
przewozu tylko jednego dziecka w przyczepce z siedziskiem dla dwóch osób należy zmienić
ułożenie pasa zgodnie z instrukcją w rozdz. „Regulacja pasów bezpieczeństwa (Kidgoo2)” na
stronie 32 tak, aby dziecko siedziało przypięte pośrodku przyczepki. Do bezpiecznego przewozu
niemowlaka korzystać z opcjonalnie dostępnego adaptera i zamontować fotelik dla niemowląt z
grupy 0+.
Przyczepka Kidgoo spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej dla
rowerów i przyczep rowerowych (PN-EN 15918), uwzględnia również wymogi normy EN 1888
w sprawie wózków dziecięcych. Korzystanie z przyczepki rowerowej po zmroku lub przy złej
widoczności jest dopuszczalne tylko pod warunkiem doposażenia jej w światło tylne i używania
światła zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Niedopuszczalne jest użytkowanie przyczepki na terenie nieutwardzonym, przewóz bagażu
w kabinie przyczepki, przewóz zwierząt oraz wykorzystywanie przyczepki w celach komercyjnych.
Należy bezwzględnie przestrzegać wartości granicznych podanych w rozdz. „Dopuszczalne
wartości graniczne” na stronie 4 i kontrolować zgodność z tymi wartościami przed każdym
użyciem. W każdym przypadku osoba kierująca rowerem z przyczepką lub osoba prowadząca
przyczepkę w wersji spacerowej lub biegowej jest odpowiedzialna za użytkowanie przyczepki
Kidgoo zgodnie z przeznaczeniem i jej przydatność do ruchu drogowego.

Dopuszczalne wartości graniczne
Bezpieczne użytkowanie przyczepki Kidgoo jest możliwe pod warunkiem przestrzegania
i stosowania się do poniższych wartości granicznych dla każdej wersji przyczepki:
Wymagania w przypadku przewozu pasażerów
Waga
Dopuszczalna waga całkowita
(Kidgoo + dzieci + bagaż)
Maksymalna waga dziecka
Wiek
Dolna granica wieku (bez leżaczka dla niemowląt)
Dziecko musi samodzielnie siedzieć; dla dzieci poniżej
18. miesiąca życia zalecamy stosowanie wkładek
pomniejszających siedzisko, patrz „Akcesoria” na stronie 12.
Dolna granica wieku (z leżaczkiem dla niemowląt)
Górna granica wieku
Wzrost
Maksymalny wzrost dziecka
4 – 04|2017 r. – Zmiany zastrzeżone.

Kidgoo1

Kidgoo2

50 kg

60 kg

22 kg

18 kg

6 miesięcy

6 miesięcy

1 miesiąc
6 lat

1 miesiąc
6 lat

116 cm

116 cm
Kidgoo

Wstęp
Wymagania w przypadku przewozu bagażu
Schowek na bagaż (za siedzeniem)
Kieszeń na drobiazgi (pod uchwytem do prowadzenia)

Kidgoo1 i Kidgoo2

5 kg
2 kg

Dodatkowo obowiązują poniższe ograniczenia dla wersji rowerowej:
Wymagania względem dyszla
Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep (przy sprzęgu)
Wymagania względem pojazdu ciągnącego
Rodzaj pojazdu
Maksymalna dopuszczalna prędkość
Rozmiar koła tylnego

Kidgoo1 i Kidgoo2

3 – 8 kg
Kidgoo1 i Kidgoo2

Rower (również rower poziomy),
rower elektryczny (ze wspomaganiem
do 25 km/h)
25 km/h; na zakrętach maks. 7 km/h
(z prędkością pieszego)
20" – 29"

Wskazówki dot. instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje dot. kwestii technicznych i zasad
bezpieczeństwa, niezbędne podczas montażu, eksploatacji i konserwacji przyczepki Kidgoo.
ff Zapoznać się z treścią całej instrukcji obsługi.
ff Korzystać z instrukcji obsługi podczas instruowania innych użytkowników.
ff Przechowywać instrukcję obsługi zawsze w pobliżu przyczepki Kidgoo.
Instrukcja obsługi zawiera poniższe elementy graficzne, sygnalizujące potencjalne źródła
zagrożenia lub dodatkowe informacje:
Niebezpieczeństwo!
Oznacza wskazówki o najwyższym stopniu zagrożenia. Sygnalizuje potencjalne
zagrożenia, które w przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą prowadzić do obrażeń
ciała.
Uwaga!
Oznacza wskazówki o niższym stopniu zagrożenia. Sygnalizuje potencjalne zagrożenia,
które w przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą prowadzić do szkód materialnych.
Wskazówka!
Oznacza ważne informacje odnoszące się do danego zagadnienia. Zawiera opis
alternatywnych czynności, dodatkowe źródła informacji lub przydatne wskazówki.
Wszystkie określenia pozycji (z lewej, z prawej, przód, tył, góra, dół itp.) odnoszą się do osoby
stojącej za uchwytem do prowadzenia i zwróconej w kierunku jazdy. Dyszel znajduje się zatem
z przodu, a uchwyt do prowadzenia z tyłu.
W niniejszej instrukcji obsługi mianem użytkownika określa się osobę przewożącą dzieci
w przyczepce Kidgoo i dokonującą niezbędnych ustawień na pojeździe.
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla modeli Kidgoo z hamulcem tarczowym
(Q8000-S-LV i Q9000-S-LV) oraz dla modeli z ręcznym hamulcem postojowym (Q8000A-LV
i Q9000A-LV). Podrozdziały i instrukcje obowiązujące tylko dla jednej z obu serii modeli są
oznaczone gwiazdką (*) oraz odpowiednią wskazówką.

Kidgoo
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Zasady bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Przeczytać uważnie poniższe zasady bezpieczeństwa.
Dodatkowo przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów BHP oraz
przepisów w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i regulacji prawnych,
jak np. przepisów o ruchu drogowym, które w razie wątpliwości mają absolutne
pierwszeństwo.
Zapewnić, że przyczepka Kidgoo jest używana tylko przez osoby, które zgodnie z niżej
podaną definicją mogą podjąć się jej obsługi. Użytkownicy muszą przeczytać w całości
i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.
Uwaga!
Przyczepka Kidgoo nie jest zabawką dla dzieci i nie może być używana niezgodnie
z przeznaczeniem. Zgodnie z powyższym nie jest dopuszczalne doczepienie przyczepki
Kidgoo do rowerka dziecięcego.

Użytkownicy
 Do użytkowników zaliczają się poniższe osoby:
–– Każda osoba wykonująca prace montażowe przy pojeździe lub zmieniająca ustawienia.
–– Osoba kierująca pojazdem ciągnącym z przyczepką w wersji rowerowej.
–– Osoba pchająca przyczepkę w wersji spacerowej lub biegowej.
 Użytkownik musi skończyć co najmniej 16 lat i osiągnąć dojrzałość umysłową pozwalającą na
obsługę przyczepki Kidgoo i przewóz dzieci.
 Dopuszczalna jest eksploatacja przyczepki w wersji spacerowej przez młodszego użytkownika,
o ile jest on nadzorowany przez osobę spełniającą wyżej wymienione warunki.
 Użytkownik zawsze odpowiada za prawidłowe użytkowanie i przydatność przyczepki Kidgoo do
ruchu drogowego.

Warunki użytkowania
 Przyczepki Kidgoo nie wolno eksploatować w celach komercyjnych ani w ramach rywalizacji
sportowych.
 Przed każdą jazdą należy się upewnić, że przyczepka Kidgoo znajduje się w należytym
i nienagannym stanie technicznym. Wykonać kontrolę wzrokową i stosować się zwłaszcza
do instrukcji oraz korzystać z list kontrolnych zawartych w rozdz. „Terminy konserwacji” na
stronie 40. Instrukcje w podrozdziale „Przed każdą jazdą” obowiązują również podczas
pierwszego użytkowania przyczepki Kidgoo.
 Dodatkowo zaznajomić się z regulacjami prawnymi i przepisami drogowymi obowiązującymi
w danym kraju w przypadku przekraczania granicy podczas wycieczki rowerowej lub
korzystania z przyczepki Kidgoo za granicą.
 Upewnić się przed każdą jazdą, że spełnione są warunki konieczne do eksploatacji danej wersji
użytkowej. Przestrzegać przy tym w szczególności instrukcji oraz danych w tabeli w rozdz.
„Wybór wersji użytkowej” na stronie 29.
 W przypadku korzystania z przyczepki w wersji rowerowej po zmroku lub przy złej widoczności
należy doposażyć ją w światło tylne i używać go zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 Przed każdą jazdą zamknąć wewnętrzną część pokrowca 3 w 1 ze zintegrowaną moskitierą, aby
chronić dzieci przed owadami i uderzeniami małych kamieni. W celu ochrony dziecka w ruchu
drogowym przed spalinami należy dodatkowo zamknąć osłonę przeciwdeszczową oraz odsłonić
okienka wentylacyjne.
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Zasady bezpieczeństwa
Pasażerowie
 Przyczepka Kidgoo1 jest przeznaczona do przewozu jednego dziecka, a przyczepka Kidgoo2 do
przewozu maks. 2 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 6 lat. W celu zapewnienia bezpiecznego
przewozu dzieci, które nie skończyły jeszcze 6 miesięcy lub nie potrafią samodzielnie siedzieć,
należy stosować dodatkowe wyposażenie specjalne, patrz „Akcesoria” na stronie 12.
 Maksymalny dopuszczalny wzrost dziecka wynosi 118 cm, aby zapewnić wystarczającą
swobodę ruchów głowy w każdej sytuacji.
 Każde dziecko musi być prawidłowo przypięte 5-punktowym pasem bezpieczeństwa.
 Dzieci przewożone w przyczepce powinny mieć podczas każdej jazdy kask. Zaleca się również,
aby sam rowerzysta ciągnący przyczepkę w wersji rowerowej nosił kask, aby służyć dobrym
przykładem.
 Przed każdą jazdą należy zwrócić dzieciom uwagę na właściwe zachowanie. Należy
bezwzględnie zabronić odpinania pasa bezpieczeństwa, zbyt mocnego huśtania lub wychylania
się.
 Zapewnić odpowiednią wentylację kabiny i ubrać dzieci odpowiednio do warunków
pogodowych i temperatury wewnątrz kabiny.
 Nigdy nie pozostawiać dzieci w przyczepce Kidgoo bez nadzoru oraz zadbać o ich dobre
samopoczucie.
 Podczas dłuższych wycieczek zaplanować regularne przerwy, podczas których dzieci mogą
wysiąść z przyczepki i się poruszać. Zadbać o to, aby dzieci piły wystarczającą ilość płynów.

Pojazd ciągnący (wersja rowerowa)
 Jako pojazd ciągnący niedopuszczalne są pojazdy wymagające rejestracji, np. rowery
elektryczne ze wspomaganiem do 45 km/h (motorowery) oraz pojazdy z silnikiem spalinowym.
 Rower lub rower elektryczny (ze wspomaganiem do 25 km/h) musi być w nienagannym
stanie technicznym oraz przystosowany do ciągnięcia ładunku odpowiednio o dopuszczalnej
wadze całkowitej. Maksymalną dopuszczalną wagę całkowitą podano w rozdz. „Dopuszczalne
wartości graniczne” na stronie 4. Zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu ciągnącego lub
skonsultować się ze sprzedawcą w celu przeprowadzenia odpowiedniej kontroli.
 Przed każdą jazdą sprawdzić działanie i stan hamulców, klocków hamulcowych i opon roweru.
Sprawdzić zaczep pod kątem prawidłowego osadzenia.
 Do przewozu osób rower powinien być wyposażony w lusterko wsteczne. Podczas jazdy po
zmroku i przy złej widoczności wymagane jest zgodnie z przepisami ruchu drogowego sprawne
oświetlenie.

Konserwacja i przechowywanie
 Stosować się do wszelkich instrukcji dot. pielęgnacji i konserwacji przyczepki Kidgoo
oraz przestrzegać podanych terminów konserwacji, patrz „Pielęgnacja i konserwacja” na
stronie 39.
 Montować i stosować wyłącznie oryginalne akcesoria i części zamienne produkowane
lub zalecane przez firmę Qeridoo; użycie innych produktów zwalnia producenta
z odpowiedzialności.
 Dokonywać wyłącznie zmian konstrukcyjnych i doposażenia pojazdu niezbędnych do
zastosowania dopuszczonych akcesoriów zgodnie z załączonymi instrukcjami montażowymi.
Jakiekolwiek inne zmiany wykonane bez wyraźnego i pisemnego zezwolenia producenta
zwalniają producenta z odpowiedzialności w razie wypadku lub uszkodzeń.
 Stosować się do instrukcji w rozdz. „Przechowywanie” na stronie 38, aby zapewnić
prawidłowe przechowywanie nieużywanej przyczepki Kidgoo.
Kidgoo
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Zasady bezpieczeństwa
Jazda rowerem z przyczepką
Zachowanie roweru podczas jazdy znacznie się zmienia wskutek ciągnięcia przyczepki, co jest
najbardziej odczuwalne zwłaszcza podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Przestrzegać
opisanych poniżej kwestii:
 Przed włączeniem się do ruchu drogowego wykonać jazdę próbną rowerem z przyczepką.
 Przewozić dzieci w przyczepce dopiero po zaznajomieniu się na odpowiednim terenie
z odmiennym zachowaniem roweru podczas jazdy.
 Podczas jazdy zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Dostosować sposób jazdy
i prędkość zawsze do lokalnych warunków i pamiętać, że do roweru doczepiona jest
przyczepka.

Dodatkowe tory ruchu kół
 Oba koła boczne przyczepki Kidgoo poruszają się po innym torze niż koła roweru. Pamiętać
o tym na wszystkich drogach, a zwłaszcza w przypadku omijania przeszkód i dziur
w nawierzchni, aby zapewnić bezpieczny przejazd na łącznie 3 równoległych torach ruchu kół.
 Szerokość przyczepki Kidgoo1 wynosi 76 cm, a przyczepki Kidgoo2 86 cm. Zachować
odpowiedni odstęp podczas omijania przeszkody i unikać zbyt wąskich ścieżek. Powoli
pokonywać zwężenia i zakręty.
 Łączna długość roweru z przyczepką wynosi co najmniej 2,5 m. Zakręty należy pokonywać po
szerszym łuku niż w przypadku jazdy bez przyczepki i zawsze pamiętać o dodatkowym torze
ruchu dla koła bocznego przyczepki Kidgoo, znajdującego się po wewnętrznej stronie zakrętu.

Dodatkowe obciążenie
 Maksymalna dopuszczalna waga przyczepki Kidgoo1 z ładunkiem wynosi 50 kg, a przyczepki
Kidgoo2 60 kg, zwiększając masę własną roweru i rowerzysty i wpływając na zachowanie
roweru podczas hamowania i utrzymywania roweru na wybranym torze jazdy.
–– Gwałtowne ruszanie z miejsca i nagłe hamowanie wiążą się z dużym obciążeniem zaczepu
i dyszla, powodując tym samym ich szybsze zużycie.
–– Droga hamowania znacznie się wydłuża, a obciążenie klocków hamulcowych jest
odpowiednio większe. Dodatkowo droga hamowania jest dłuższa na mokrej nawierzchni
i w przypadku stromych zjazdów.
–– Podczas hamowania, a w szczególności na zakrętach, istnieje ryzyko zarzucenia przyczepki
lub przesunięcia się tylnego koła roweru w bok, co zmniejsza jego przyczepność.
–– Duże siły odśrodkowe na zakrętach mogą prowadzić do przewrócenia się przyczepki.
 Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości maksymalnej wynoszącej 25 km/h i unikać przechyleń
podczas jazdy.
 Zakręty pokonywać najwyżej z prędkością ruchu pieszego (maks. 7 km/h), aby wykluczyć
występowanie dużych sił odśrodkowych.

Defensywny sposób jazdy
 Jeździć zawsze defensywnie i przewidująco.
 Hamować z odpowiednim wyprzedzeniem, zbliżając się do zakrętów, skrzyżowań, przeszkód
itp.
 Powoli pokonywać krawężniki i nierówne drogi, nie jeździć po schodach ani schodach
ruchomych i unikać bardzo stromych zjazdów.
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Ogólne informacje o produkcie
Zakres dostawy
1

3

2

11

4

5

6
10

9

8

1 Kabina z siedzeniami, poduszką pod plecy
i 5-punktowymi pasami bezpieczeństwa
2 Odbojniki (2 szt.)
3 2 osłony resorów piórowych
z nadrukowaną skalą regulacyjną
4 Koło spacerowe multiwheel
5 Linka hamulcowa
6 1 podgłówek (Kidgoo1) lub
2 podgłówki (Kidgoo2)
7 Chorągiewka z dwuczęściowym drążkiem
i elementem łączącym
8 Dyszel z zaczepem i taśmą zabezpieczającą

7

9 2 koła boczne (20" z osią wtykową
i 2 odblaskami na szprychy na każdym
kole)
10 Oś kół bocznych z układem hamulców
tarczowych i regulacją amortyzacji
(Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) lub
oś kół bocznych z regulacją amortyzacji
(Q8000A-LV / Q9000A-LV)
11 Uchwyt do prowadzenia z opaską na
rękę i dźwignią hamulca tarczowego
(Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) lub
uchwyt do prowadzenia z opaską na rękę
i dźwignią hamulca postojowego
(Q8000A-LV / Q9000A-LV)

Niektóre elementy funkcyjne przyczepki Kidgoo są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym.
ff Rozpakować wszystkie części i odłożyć na czystej powierzchni.
ff Sprawdzić zawartość opakowania, korzystając z powyższego zestawienia.
Uwaga!
Niezwłocznie skontaktować się z naszym serwisem w przypadku braku części lub
uszkodzeń opakowania albo produktu, patrz „Kontakt z działem technicznym” na
stronie 43.
ff Usunąć elementy opakowania i wszystkie nakładki ochronne, a następnie zutylizować je
zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
ff Przed przystąpieniem do montażu przeczytać rozdział „Montaż” na stronie 19.

Kidgoo
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Ogólne informacje o produkcie
Elementy konstrukcyjne i obsługowe
Widok z boku
1

2

3

4

5

15
6
14
7
13

12

11

10

1 Kabina (rama z profili aluminiowych
z poszyciem z materiału odpornego na
warunki atmosferyczne)
2 Okienka boczne (z prawej strony
z okienkiem wentylacyjnym)
3 Pokrowiec z moskitierą, osłoną
przeciwdeszczową i przeciwsłoneczną;
zwijana folia okienkowa
4 Siedzenia z 5-punktowymi pasami
bezpieczeństwa oraz podgłówkami
i poduszką pod plecy
5 Szwy odblaskowe w poszyciu
materiałowym
6 Koło boczne 20" z osią wtykową,
zaworem pneumatycznym (zaworem
samochodowym Schradera) i odblaskiem
na szprychy (w kolorze pomarańczowym)
7 Zatyczka gumowa do odblokowania osi
wtykanej do montażu koła bocznego

8

9

8 Oś kół bocznych z układem hamulców
tarczowych * lub hamulcem
postojowym * i regulacją amortyzacji
9 Odbojnik koła bocznego zabezpieczający
przed przeszkodami
10 Dyszel wersji rowerowej (w pozycji
gotowości)
11 Uchwyt dyszla na ramie kabiny
z zawleczką
12 Koło spacerowe do trójkołowej wersji
spacerowej lub biegowej
13 Uchwyt koła na ramie kabiny
z przełącznikiem wyboru wersji:
Wersja spacerowa: koło ruchome
Wersja biegowa: koło zablokowane
Wersja rowerowa: koło spacerowe
zdemontowane
14 Odblask przedni, biały
15 Zapięcie pasowe pokrowca

* w zależności od modelu
10 – 04|2017 r. – Zmiany zastrzeżone.

Kidgoo

Ogólne informacje o produkcie
Elementy konstrukcyjne i obsługowe
Widok z tyłu
1

2

3

4

5

6

18
7

17

8

16
15
14

9

13
12
11

10

1 Uchwyt do prowadzenia pełniący funkcję
ochronną jako pałąk bezpieczeństwa
2 Przycisk do regulacji wysokości uchwytu
do prowadzenia (z obu stron)
3 Okienko wentylacyjne ze zwijaną zasłoną
4 Dźwignia * hamulca postojowego *
5 Szybkozamykacz do montażu uchwytu do
prowadzenia (2 szt.)
6 Dźwignia * hamulca tarczowego, z blokadą
7 Linka hamulcowa hamulca tarczowego * /
postojowego *
8 Rozgałęźnik linki hamulcowej *,
regulowany
9 Układ hamulców tarczowych *
10 Szwy odblaskowe w poszyciu
materiałowym

11 Uchwyt zaczepu z zawleczką i taśmą
zabezpieczającą do montażu dyszla do
ramy rowerowej
12 Oś kół bocznych
13 Odblask tylny, czerwony
14 Schowek na bagaż z kieszenią
wewnętrzną, dostępny od zewnątrz
(maks. 5 kg bagażu)
15 Pas do otwierania pokrywy schowka na
bagaż
16 Pokrywa schowka na bagaż z 2 kieszeniami
na drobiazgi (maks. 2 kg bagażu)
17 Opaska na rękę dla wersji spacerowej
i biegowej
18 Uchwyt drążka z chorągiewką (wewnątrz)

* w zależności od modelu
Kidgoo
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Ogólne informacje o produkcie
Akcesoria
Podane poniżej akcesoria służą do doposażenia przyczepki Kidgoo i optymalnego dostosowania jej
do potrzeb użytkownika i wieku przewożonych dzieci:
Zaczep

Nr art.: E77-K

Światło tylne, na baterie
Nr art.: FK589

Adapter do fotelika dla niemowląt (grupa 0+)
Nr art.: AD-900

Fotelik dla niemowląt (grupa 0+)
Nr art.: 1298

Leżaczek dla niemowląt
Nr art.: 12578

Leżaczek dla niemowląt z regulacją długości
Nr art.: BS.04.013.00

Wkładka pomniejszająca siedzisko
Nr art.: S-58697

Poduszka na siedzenie

Nr art.: SI-5555 (Kidgoo1)
Nr art.: SI-656 (Kidgoo2)
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Ogólne informacje o produkcie
Osłona przeciwdeszczowa
Nr art.: JR-8-1 (Kidgoo1)

Nr art.: R-100-2 (Kidgoo2)

Składany garaż
Nr art.: 035689

Torba do transportu i przechowywania
Nr art.: QT-2999

Aktualna lista przedstawicieli handlowych dostępna jest w Internecie na stronie:
http://dealerlocator.qeridoo.de

Kidgoo
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Montaż
Na kolejnych stronach znajdują się wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego wykonania
montażu przyczepki Kidgoo.
ff Zapewnić wystarczającą przestrzeń do montażu przyczepki.
Uwzględnić również szerokość drzwi w miejscu montażu: Szerokość przyczepki Kidgoo1
z zamontowanymi odbojnikami wynosi 76 cm, a przyczepki Kidgoo2 86 cm.
ff Przygotować klucz imbusowy roz. 4 i śrubokręt krzyżakowy średniej wielkości (nie wchodzi
w zakres dostawy).
ff Wykonać po kolei czynności opisane w instrukcji.
ff W razie potrzeby skorzystać z kodu QR na ilustracji obok,
aby obejrzeć w Internecie film dot. montażu i eksploatacji
przyczepki.

Niebezpieczeństwo!
Nigdy nie wykonywać prac montażowych, jeżeli w kabinie znajdują się dzieci; podczas
montażu dzieci powinny znajdować się z dala od pojazdu.
Ostrożnie obchodzić się z ruchomymi elementami konstrukcyjnymi, aby uniknąć
przycięcia rąk lub palców.

Rozkładanie kabiny
ff Położyć złożoną kabinę na podłożu w miejscu
montażu.
ff Stanąć za kabiną.
ff Pociągnąć tylną ramę kabiny z obu stron do samej
góry.
ff Otworzyć pokrywę schowka na bagaż.
ff Pociągnąć dolny profil poprzeczny równomiernie do
tyłu do momentu, aż obie czerwone blokady z prawej
i lewej strony słyszalnie zaskoczą.
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Montaż
Montaż osi kół bocznych i uchwytu do prowadzenia
Uwaga! (Q8000-S-LV i Q9000-S-LV)
W dostarczonej przyczepce oś kół bocznych z hamulcem tarczowym i uchwyt do
prowadzenia są połączone ze sobą linką hamulcową. Aby nie uszkodzić elementów
konstrukcyjnych, należy podczas montażu osi kół bocznych odłożyć uchwyt do
prowadzenia na ziemi za kabiną.
ff Przechylić kabinę do tyłu i ustawić ją na tylnej ściance. Dzięki temu w celach montażowych
dostępna jest dolna rama kabiny.

Montaż osi kół bocznych
Oś kół bocznych jest wyposażona w regulowane resory piórowe. Moc działania amortyzacji obu
polakierowanych na czerwono blaszek resorów piórowych reguluje się, przesuwając zacisk, patrz
„Regulacja amortyzacji” na stronie 37.
Za pomocą resorów piórowych przykręcić oś kół bocznych do uchwytu resorów piórowych
w kształcie klina na ramie kabiny. W tym celu użyć z zestawu śrub 4 śruby imbusowe (M7) oraz
8 odpowiednich podkładek i 4 pierścienie sprężynujące.
ff Nałożyć na każdą śrubę po 2 podkładki i 1 pierścieniu
sprężynującym. Pierścień sprężynujący musi się
znajdować pomiędzy obiema podkładkami.
ff Ustawić blaszki resorów piórowych za pomocą
zacisków tak, aby otwory znajdowały się w jednej linii.
ff Śruby radełkowe zacisków skierowane są podczas
montażu osi do dołu (jak najdalej od kabiny).
ff Przytrzymać oś kół bocznych z resorami piórowymi
przy uchwycie resorów piórowych w kształcie klina.
ff Wkręcić 4 przygotowane śruby z podkładkami
i pierścieniami sprężynującymi przez resory piórowe
w uchwyt resorów piórowych.
ff Dokręcić mocno śruby kluczem imbusowym (moment
dociągający maks. 4 – 5 Nm).

Montaż osłony resorów piórowych
W celu ochrony przed zmiażdżeniem resory piórowe posiadają osłonę. Nadrukowana skala służy
jako pomoc przy regulacji mocy działania amortyzacji.
Osłony przykręca się do ramy kabiny za pomocą odpowiednio 3 śrub. W tym celu z zestawu śrub
użyć 6 śrub z rowkiem krzyżowym.
ff Przytrzymać osłonę przy ramie kabiny tak, aby
nadrukowana skala odpowiadała sposobowi regulacji
zacisków resorów piórowych.
ff Zamocować osłonę na ramie kabiny za pomocą 3 śrub.
ff Dokręcić śruby śrubokrętem krzyżowym tylko na tyle,
by nie uszkodzić osłony.
ff Zamocować w ten sam sposób drugą osłonę.

Kidgoo
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Montaż
Montaż odbojników
Odbojniki z obu stron kabiny zapewniają, że koła boczne nie zaczepiają się o słupki lub podobne
przeszkody.
ff Przygotować odbojniki, wyjmując z otworów obie wstępnie wkręcone śruby.
ff Przytrzymać odbojniki przy ramie kabiny w pobliżu kół bocznych tak, aby były spełnione
poniższe warunki:
–– Otwory w odbojnikach kół bocznych są ustawione naprzeciw otworów w profilu ramy
kabiny.
–– Zaokrąglona część zewnętrzna odbojnika jest ustawiona szerszą stroną w kierunku koła
bocznego.
ff Otworzyć pokrowiec i włożyć od środka 2 śruby przez
profil ramy kabiny.
ff Nałożyć od zewnątrz odbojnik otworami na śruby tak,
aby zaokrąglona część zewnętrzna odbojnika była
ustawiona szerszą stroną w kierunku koła bocznego.

ff Nakręcić luźno nakrętki samozabezpieczające na gwint. Nie nakładać przy tym nakrętki okrągłą
stroną na gwint.
ff Używając klucza imbusowego roz. 4, naprzemiennie dokręcać obie śruby (moment dociągający
maks. 4 Nm).
ff Zamocować w ten sam sposób drugi odbojnik.

Montaż uchwytu do prowadzenia
Uchwyt do prowadzenia posiada opcję regulacji wysokości i służy do pchania, ciągnięcia
i kierowania przyczepką Kidgoo. W razie potrzeby pełni również ważną funkcję ochronną jako
pałąk bezpieczeństwa.
Uchwyt do prowadzenia jest montowany u góry na profilu ramy kabiny za pomocą
2 szybkozamykaczy.
ff Ustawić kabinę w pozycji poziomej.
ff Rozłożyć całkowicie uchwyt do prowadzenia. Przytrzymać w tym celu jasnoszare przyciski
znajdujące się z obu stron, patrz „Regulacja uchwytu do prowadzenia” na stronie 29.
ff Zwolnić oba wstępnie zamontowane szybkozamykacze
i zdjąć je.
ff Nałożyć górne opaski pokrowca na końce profilu dachu
kabiny.
ff Nałożyć oba końce uchwytu do prowadzenia na końce
profilu dachu kabiny.

Uwaga!
Unikać skręcenia linki hamulcowej. Po zamontowaniu uchwytu do prowadzenia
powinna ona dać się łatwo poprowadzić do osi kół bocznych.
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Montaż
ff Przełożyć śruby szybkomocujące od zewnątrz przez
otwory poniższych części, aby zabezpieczyć połączenie
elementów:
–– płytka wzmacniająca (po zewnętrznej stronie
uchwytu do prowadzenia)
–– uchwyt do prowadzenia
–– końce profilu dachu kabiny
ff Nałożyć nakrętkę na gwint i dokręcić ją tak mocno, aby szybkozamykacz zamykał się tylko przy
użyciu nieznacznej siły.
ff Zamknąć szybkozamykacz.
Niebezpieczeństwo!
Uchwyt do prowadzenia musi być zamontowany również podczas jazdy przyczepką
w wersji rowerowej. Tylko w takim przypadku kabina jest wyposażona w pałąk
bezpieczeństwa.

Montaż linki hamulcowej
Hamulec postojowy w modelach Q8000A-LV i Q9000A-LV
Dźwignia hamulcowa na uchwycie do prowadzenia służy do obsługi hamulca postojowego.
ff Przeprowadzić luźny koniec linki hamulcowej przez otwór z prawej strony pokrowca do
wewnątrz kabiny.
ff Otworzyć tylną pokrywę schowka na bagaż.
ff Przeprowadzić linkę hamulcową przez otwór w podłodze przyczepki.
ff Przechylić kabinę do tyłu i ustawić ją na tylnej ściance. Dzięki temu w celach montażowych
dostępna jest dolna rama kabiny.
ff Zaczepić koniec linki hamulcowej w przeznaczonym do tego otworze w hamulcu postojowym.
1. Pociągnąć mocno linkę hamulcową w dół
i przeprowadzić koniec stalowego druta przez otwór
na dole hamulca.
2. Włożyć metalową tulejkę linki hamulcowej
w podstawę hamulca postojowego, aby zapewnić
lince hamulcowej odpowiednie naprężenie.
Hamulec tarczowy w modelach Q8000-S-LV i Q9000 -S-LV
Dźwignia hamulcowa z blokadą pośrodku uchwytu
do prowadzenia służy do obsługi układu hamulców
tarczowych. Linkę hamulcową należy poprowadzić wzdłuż
schowka na bagaż do hamulców tarczowych.

Kidgoo
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Montaż
Montaż kół bocznych
ff Położyć kabinę na boku, aby zapewnić łatwiejszy montaż koła bocznego.
ff Włożyć koło boczne w uchwyt osi kół bocznych:
–– Przytrzymać koło boczne tak, aby kciukiem nacisnąć zatyczkę gumową po zewnętrznej
stronie piasty koła bocznego.
–– Nacisnąć zatyczkę gumową i przytrzymać, aby otworzyć zabezpieczenie osi wtykowej.
–– Włożyć oś wtykową koła bocznego w uchwyt osi aż
do ogranicznika.
–– Zwolnić zatyczkę gumową, aby zabezpieczyć oś
wtykową.
ff Pociągnąć koło boczne, aby sprawdzić, czy jest dobrze
zamontowane w uchwycie osi.
ff Położyć kabinę na drugim boku i zamontować drugie
koło boczne w ten sam sposób.
Niebezpieczeństwo!
Zabezpieczyć przyczepkę Kidgoo po zamontowaniu kół bocznych podczas postoju przed
przypadkowym ruszeniem z miejsca, patrz „Korzystanie z funkcji postojowej hamulca
tarczowego” na stronie 26.
ff Sprawdzić, czy koła boczne są wystarczająco napompowane (zalecane ciśnienie powietrza:
2,75 – 4,5 bar). W razie potrzeby użyć np. pompki z końcówką do zaworów samochodowych,
aby dopompować koła.

Ustawianie oparcia
Stabilne oparcie to ważny element zapewniający bezpieczeństwo. Aby ustawić je w odpowiedniej
pozycji, należy zawsze mocno naciągnąć pasy pod siedziskiem i za kabiną.
ff Ustawić kabinę w pozycji poziomej i otworzyć
pokrowiec.
ff Sprawdzić naprężenie 4 pasów pod siedziskiem
i mocno je naciągnąć.

ff Zabezpieczyć pasy za pomocą klamer:
–– Przeciągnąć koniec pasa przez klamrę zgodnie
z ilustracją.
–– Sprawdzić obie klamry pasa pod kątem mocnego
osadzenia.
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ff Otworzyć pokrywę schowka na bagaż i sprawdzić
naprężenie 5 pasów za oparciem.
ff Naciągnąć pasy nałożone na górny profil poprzeczny
tak, aby między profilem poprzecznym a oparciem był
odstęp wynoszący ok. 4 – 8 cm.

Montaż chorągiewki
Niebezpieczeństwo!
W wersji rowerowej chorągiewka musi być zawsze zamontowana. W przeciwnym razie
inni uczestnicy ruchu mogą nie zauważyć dość niskiej przyczepki Kidgoo.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wsunięcie chorągiewki przed każdą jazdą
– również w wersji spacerowej lub biegowej – w kieszeń na chorągiewkę tak, aby
chorągiewka była dobrze widoczna.
ff Otworzyć pokrywę schowka na bagaż, aby wygodnie
sięgnąć do wewnątrz kabiny.
ff Włożyć drążek z chorągiewką za pomocą elementu
łączącego w drążek przedłużający.
ff Wsunąć przedłużony drążek z chorągiewką przez
otwór w górnym pokrowcu i włożyć końcówkę do
kieszeni na chorągiewkę wewnątrz kabiny.
ff Zamknąć pokrywę schowka na bagaż.
ff Rozwinąć chorągiewkę tak, aby była dobrze widoczna i powiewała na drążku.

Opcjonalne czynności montażowe
Montaż koła spacerowego
Koło spacerowe jest potrzebne w wersji spacerowej i biegowej. Koło spacerowe jest montowane
bezpośrednio w przymocowanym do ramy zawieszeniu koła i obraca się o 360°.
ff Unieść kabinę z przodu.
ff Włożyć koło spacerowe w zawieszenie koła aż do
ogranicznika, aż zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.
ff Sprawdzić, czy koło spacerowe jest wystarczająco
napompowane (maksymalne ciśnienie powietrza:
2 bar). W razie potrzeby użyć np. pompki z końcówką
do zaworów samochodowych, aby dopompować koła.
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Ustawienie koła spacerowego
ff Za pomocą przełącznika wyboru wersji użytkowej
[A] i przycisku zwalniającego blokadę [B] z przodu
zawieszenia koła można ustawić wybraną wersję
użytkową:
–– Wersja spacerowa: Koło spacerowe obraca się
o 360°.

A

B

–– Wersja biegowa: Koło spacerowe jest zablokowane na wprost w kierunku jazdy.
–– Wersja rowerowa: Zwolnić i zdjąć koło spacerowe.

Montaż dyszla
Dyszel jest potrzebny tylko w wersji rowerowej. Służy do zawieszenia przyczepki Kidgoo na
odpowiednim zaczepie znajdującym się z tyłu roweru, patrz „Podczepienie przyczepki do roweru”
na stronie 35.
Dyszel montowany jest w uchwycie za pomocą kołka blokującego i może zostać ustawiony
w dwóch różnych pozycjach:
 Pozycja holowania: Dyszel jest skierowany do przodu.
 Pozycja gotowości: Dyszel skierowany jest do tyłu i znajduje się pod podłogą kabiny.
W obu pozycjach dyszel jest dodatkowo zabezpieczony zawleczką.
ff Nacisnąć przycisk z przodu dyszla, aby zwolnić kołek
blokujący.
ff Przytrzymać wciśnięty przycisk i wsunąć dyszel od
przodu w uchwyt aż do oznaczenia.
ff Zwolnić przycisk, aby kołek blokujący unieruchomił
dyszel w uchwycie.
ff Zabezpieczyć dyszel dodatkowo, przekładając zawleczkę przez środkowy otwór na uchwycie
i zamykając kabłąk zabezpieczający.
Wskazówka!
Nie jest konieczny demontaż nieużywanego dyszla. Włożyć po prostu dyszel od
tyłu w uchwyt, aby schować go pod podłogą kabiny, patrz „Korzystanie z dyszla” na
stronie 31.

Montaż zaczepu na rowerze
Niebezpieczeństwo!
Upewnić się, że rower może być używany do ciągnięcia przyczepki rowerowej,
patrz „Dopuszczalne wartości graniczne” na stronie 4. Ponieważ w niektórych
przypadkach konieczna jest wymiana osi tylnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub producentem roweru.
Uwaga!
Zabezpieczyć rower przed przewróceniem się i zapewnić, że koło tylne nie wypadnie
z uchwytu osi po odkręceniu śrub. Korzystać np. ze stojaka montażowego lub
przewrócić rower do góry nogami i postawić go na siodełku i kierownicy.
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Dołączony zaczep jest wstępnie umieszczony w uchwycie zaczepu na dyszlu:
ff Wyjąć zawleczkę i zdjąć zaczep.
ff Następnie włożyć zawleczkę ponownie w uchwyt
zaczepu na dyszlu.
ff Przygotować rower pod montaż zaczepu, odkręcając
śruby osi tylnej:
–– Oś z szybkozamykaczem: Otworzyć kabłąk
szybkozamykacza i odkręcić nakrętkę kołpakową
z drugiej strony osi tylnej.
–– Oś pełna: Odkręcić nakrętkę z lewej strony osi tylnej.
ff Zamontować zaczep na osi tylnej:
–– Nałożyć duży otwór zaczepu na oś tylną od lewej
strony tak, aby zaczep znajdował się od zewnątrz.
–– Odkręcić odpowiednią nakrętkę i luźno ją
przykręcić.
–– Ustawić koło tylne tak, aby mogło się swobodnie
obracać.
–– Ustawić zaczep tak, aby wskazywał do tyłu i znajdował się w pozycji poziomej.
ff Dokręcić mocno połączenie, aby zabezpieczyć koło tylne:
–– Oś z szybkozamykaczem: Dokręcić nakrętkę kołpakową na tyle, aby możliwe było zamknięcie
z lekkim naciskiem kabłąka szybkozamykacza.
–– Oś pełna: Dokręcić nakrętkę mocno kluczem. Przestrzegać przy tym instrukcji producenta
roweru dot. momentu dociągającego.
Uwaga!
Ze względu na konstrukcję zaczepu w miejscu połączenia między ramą roweru
a zaczepem mogą pojawić się niewielkie oznaki zużycia w formie zarysowań. Nie
stanowi to powodu do reklamacji.
Niebezpieczeństwo!
Nie stosować podkładki ani podobnych elementów w miejscu połączenia między ramą
roweru a zaczepem, ponieważ może to wpłynąć na stabilność połączenia.
Wskazówka!
Zaczep może być na stałe zamontowany na rowerze. Korzystając z dodatkowych
zaczepów, można doczepiać przyczepkę Kidgoo do kilku różnych rowerów, patrz
„Akcesoria” na stronie 12.
Dołączony zaczep uniwersalny jest przystosowany do montażu na większości typów
kół tylnych. Jeżeli nie pasuje on do danego roweru, odpowiednie zaczepy specjalne
i zestawy adapterów dostępne są np. na stronie internetowej firmy Weber Technik
GmbH: www.weber-products.de
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Montaż akcesoriów opcjonalnych
Do przyczepki Kidgoo dostępne są akcesoria umożliwiające szerszy zakres zastosowań lub
ułatwiające korzystanie z przyczepki w określonych sytuacjach. Poniżej znajdują się wskazówki
dot. montażu i sposobu obchodzenia się z tymi akcesoriami.

Adapter do fotelika dla niemowląt z grupy 0+
Opcjonalnie dostępny adapter (nr art. AD-800) umożliwia
zastąpienie siedziska przyczepki Kidgoo fotelikiem dla
niemowląt z grupy 0+. Jest to najbezpieczniejszy sposób
przewozu niemowląt do wagi 13 kg w przyczepce Kidgoo.
Adapter jest na stałe przykręcony do ramy kabiny; system
„click & go” adaptera jest kompatybilny z modelami
fotelików marki Maxi Cosi i fotelikiem Qeridoo z grupy 0+
(nr art. 1298).
Niebezpieczeństwo!
Koniecznie pamiętać, że przyczepka Kidgoo2 z zamontowanym adapterem nie jest
dopuszczona do przewozu 2 dzieci. Dozwolony jest tylko przewóz jednego niemowlaka
przypiętego pasami w foteliku dla niemowląt.
Zestaw adapterów obejmuje zestaw śrub i poniższe
części:
[A]: adapter L (lewy, z uchwytem)
[B]: adapter R (prawy, z uchwytem)
[C]: p
 as zabezpieczający z zapięciem pasa i 2 opaskami do
montażu końcówek do adaptera

Do montażu potrzebny jest klucz imbusowy (roz. 4) oraz
2 klucze (rozstaw 8 i 11).
Po zdemontowaniu siedziska nakręcić oba adaptery (lewy
i prawy) na profile poprzeczne podłogi kabiny.
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Demontaż siedziska
ff Otworzyć pokrowiec i pokrywę schowka na bagaż.
ff Zwolnić wszystkie pasy służące do montażu oparcia i siedziska, patrz „Ustawianie oparcia” na
stronie 18.
ff Otworzyć zapięcia na rzepy na bocznych profilach ramy.
ff Wyjąć całe siedzisko z kabiny.
Uwaga!
Przechowywać siedzisko razem z 5-punktowym pasem bezpieczeństwa, podgłówkiem,
poduszką pod plecy i materiałem montażowym do późniejszego użytku w suchym
i dobrze wietrzonym miejscu.
Montaż adaptera i pasa zabezpieczającego
Po zdemontowaniu siedziska dostępny jest przedni i tylny profil poprzeczny pod siedziskiem.
Zamontować na te profile adaptery [A] i [B] za pomocą śrub M7 z zestawu śrub. Przestrzegać przy
tym poniższych instrukcji:
 Oznaczenia R i L na adapterach muszą być skierowane odpowiednio do zewnątrz z prawej
i lewej strony w kierunku jazdy.
 Uchwyty adapterów są z jednej strony dłuższe, a z drugiej krótsze. Krótsza strona musi być
ustawiona w kierunku dyszla, ponieważ w przeciwnym razie fotelik dla niemowląt nie zaskoczy.
 Końce pasa zabezpieczającego [C] muszą znajdować się z przodu uchwytów (między adapterem
a śrubą).
ff Przygotować oba adaptery do montażu:
–– Nasunąć czarne adaptery na uchwyty i mocno je
przykręcić.
–– Nasunąć opaski pasa zabezpieczającego na przednie
końce uchwytów.
ff Rozsunąć obicie na przednim profilu poprzecznym, aby
odsłonić otwory w profilu poprzecznym.
ff Włożyć odpowiednio krótszy szybkozamykacz od góry
przez otwory z przodu uchwytu i profilu poprzecznego.
ff Włożyć odpowiednio dłuższy szybkozamykacz od góry
przez otwory z tyłu uchwytu.
ff Włożyć podkładki dystansowe odpowiednio między uchwyt a profil poprzeczny i wsunąć
szybkozamykacze przez profile poprzeczne.
ff Nałożyć od dołu przeciwnakrętki i zamknąć szybkozamykacze.
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Montaż fotelika dla niemowląt
Niebezpieczeństwo!
Przeczytać instrukcję obsługi dołączoną do fotelika dla niemowląt.
Przestrzegać przede wszystkim wszystkich instrukcji dot. zabezpieczenia niemowlaka.
ff Otworzyć zapięcie pasa zabezpieczającego.
ff Nałożyć fotelik dla niemowląt na adapter; blokada
fotelika dla niemowląt musi słyszalnie zaskoczyć.
ff Przed przystąpieniem do jazdy zamknąć pas
zabezpieczający adaptera, aby dodatkowo
zabezpieczyć fotelik dla niemowląt.
ff Korzystać z przyczepki Kidgoo jak zazwyczaj
i regularnie sprawdzać połączenia śrubowe pod kątem
prawidłowego osadzenia.
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Na kolejnych stronach znajdują się wszystkie informacje, umożliwiające bezpieczne użytkowanie
przyczepki Kidgoo, jej przebudowę do konkretnej wersji użytkowej oraz korzystanie z funkcji
dodatkowych.

Obsługa i regulacja hamulca tarczowego *
(* Dostępne tylko dla modeli Q8000-S-LV i Q9000-S-LV).

Układ hamulców tarczowych przyczepki Kidgoo składa się z dwóch hamulców tarczowych
połączonych linką hamulcową z dźwignią hamulcową zamocowaną na uchwycie do prowadzenia.
Pełni on funkcję hamulca postojowego, a w wersji spacerowej i biegowej służy również do
hamowania podczas jazdy.
Niebezpieczeństwo!
Przed pierwszym użytkowaniem przyczepki Kidgoo należy wyregulować hamulec
tarczowy, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, patrz „Regulacja hamulca
tarczowego” na stronie 26.
Wskazówka!
Nowe klocki hamulcowe należy najpierw dotrzeć. W tym celu lekko docisnąć hamulec
ze 30 razy odpowiednio na odcinku o długości kilku metrów. Hamulce tarczowe
osiągają pełną moc hamowania dopiero po dotarciu.

Obsługa hamulca tarczowego
Obsługa hamulca tarczowego odbywa się centralnie za pomocą dźwigni hamulcowej z blokadą
pośrodku uchwytu do prowadzenia.
Niebezpieczeństwo!
Zawsze zabezpieczyć przyczepkę Kidgoo podczas postoju przed przypadkowym
ruszeniem z miejsca, zaciągając hamulec. Pamiętać również o zwolnieniu go przed
wyruszeniem w trasę.
Hamowanie podczas jazdy
W wersji spacerowej i biegowej hamulec ułatwia pokonywanie stromych zjazdów. Hamowanie
i siła hamowania działają analogicznie jak w przypadku dźwigni hamulcowej na kierownicy
roweru:
ff Dociągnąć dźwignię hamulcową w kierunku uchwytu do prowadzenia, aby zahamować
przyczepkę Kidgoo.
ff Zwolnić dźwignię hamulcową, aby zwolnić hamulec.
Niebezpieczeństwo!
Podczas użytkowania w wersji biegowej lub jazdy na rolkach koniecznie należy
zablokować koło spacerowe, patrz „Ustawienie koła spacerowego” na stronie 30.
Przyczepką może zarzucić na bok, jeżeli siła hamowania nie jest dokładnie
równomiernie rozłożona na oba koła boczne.
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Korzystanie z funkcji postojowej hamulca tarczowego
Podczas postoju aktywować hamulec postojowy, dociągając i blokując dźwignię hamulcową.
ff Dociągnąć dźwignię hamulcową jak najbliżej
w kierunku uchwytu do prowadzenia do momentu, aż
będzie możliwe wciśnięcie kołka blokującego.
ff Wcisnąć kołek blokujący do samego dołu i zwolnić
dźwignię hamulcową. Kołek hamulcowy napina
hamulec.
Niebezpieczeństwo!
Zawsze sprawdzić, czy siła hamowania jest wystarczająca. Wyregulować niezwłocznie
hamulec, jeżeli możliwe jest przesunięcie przyczepki Kidgoo mimo aktywnego hamulca
postojowego.
ff Aby dezaktywować funkcję postojową, dociągnąć
dźwignię hamulcową ponownie w kierunku uchwytu
do prowadzenia.
ff Gdy kołek blokujący wyskoczy do góry, można od razu
normalnie korzystać z hamulca.
Kontrola siły hamowania
W prosty sposób można sprawdzić, czy siła hamowania obydwu hamulców tarczowych jest taka
sama:
ff Aktywować hamulec postojowy, blokując dźwignię hamulcową.
ff Następnie spróbować pchnąć przyczepkę Kidgoo na wprost mimo aktywnych hamulców.
Przyczepka Kidgoo może przy tym wykonać poniższe ruchy:
–– Przyczepka Kidgoo nie toczy się: Oba hamulce są ustawione prawidłowo i działają
równomiernie.
–– Przyczepka Kidgoo toczy się w lewą stronę: Prawy hamulec słabo hamuje.
–– Przyczepka Kidgoo toczy się w prawą stronę: Lewy hamulec słabo hamuje.
–– Przyczepka Kidgoo toczy się na wprost: Oba hamulce działają równomiernie, ale słabo
hamują.
Niebezpieczeństwo!
Jeżeli przesunięcie przyczepki Kidgoo jest możliwe, należy wyregulować hamulce przed
kolejnym jej użyciem.

Regulacja hamulca tarczowego
Ze względów konstrukcyjnych przy równoczesnym
użyciu hamulców tarczowych może dojść do niewielkich
odchyleń podczas jazdy na wprost. Dlatego należy
indywidualnie wyregulować odstęp między klockiem
hamulcowym a tarczą hamulcową w obu zaciskach
hamulcowych.
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Przed przystąpieniem do regulacji należy wykonać poniższe prace wstępne:
ff Zdjąć oba koła boczne z kabiny. Postawić kabinę np. na stole, aby zapewnić dobry dostęp do
zacisków hamulcowych.
ff Przygotować klucz imbusowy roz. 5 (nie wchodzi w zakres dostawy).
Ponieważ wewnętrzny zacisk hamulcowy jest trwale połączony z danym klockiem hamulcowym,
podczas wykonywania prac regulacyjnych należy zachować poniższą kolejność:
1. Poluzować linkę hamulcową i wyregulować zacisk hamulcowy, patrz „Regulacja zacisku
hamulcowego” na stronie 27.
2. Wyregulować klocek hamulcowy.
3. Wyregulować linkę hamulcową.
Uwaga!
Oba hamulce tarczowe są optymalnie wyregulowane, jeżeli klocki hamulcowe
przy niezaciągniętym hamulcu zachowują odpowiednio odstęp 0,5 mm od tarczy
hamulcowej.
Regulacja zacisku hamulcowego
Wewnętrzny klocek hamulcowy jest trwale połączony z zaciskiem hamulcowym. Można go
wyregulować tylko, przesuwając zacisk hamulcowy.
ff Zwolnić śrubę zacisku druta hamulca, za pomocą
której drut hamulca przymocowany jest do zacisku
hamulcowego.
ff Zwolnić obie śruby, którymi zacisk hamulcowy
zamontowany jest na osi kół bocznych. Teraz możliwa
jest regulacja zacisku hamulcowego w poziomie.
ff Przesunąć zacisk hamulcowy tak, aby wewnętrzny
klocek hamulcowy niemal przylegał do tarczy
hamulcowej (ok. 0,5 mm). Zwrócić uwagę na to, aby
podczas obracania tarczy hamulcowej klocek o nią nie
tarł.
ff Unieruchomić zacisk hamulcowy, dokręcając obie
śruby.
ff Naciągnąć koniec druta hamulcowego i unieruchomić
go, dokręcając śrubę zacisku druta hamulcowego.
Regulacja klocka hamulcowego
Zewnętrzne klocki hamulcowe są ustawiane za pomocą śruby regulacyjnej.
ff Przekręcić śrubę regulacyjną w lewo lub w prawo, aby
zmienić odstęp między klockiem hamulcowym a tarczą
hamulcową.
ff Przesunąć klocek hamulcowy tak, aby niemal przylegał
do tarczy hamulcowej (ok. 0,5 mm). Zwrócić uwagę na
to, aby podczas obracania tarczy hamulcowej klocek
o nią nie tarł.
ff Upewnić się, że zostały wyregulowane klocki hamulcowe przy obu zaciskach hamulcowych.
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ff Nałożyć koła boczne i sprawdzić, czy siła hamowania obu hamulców jest taka sama, patrz
„Kontrola siły hamowania” na stronie 26.
ff W razie potrzeby skorygować naprężenie linki hamulcowej, patrz „Regulacja linki hamulcowej”
na stronie 28.
Regulacja linki hamulcowej
Linka hamulcowa przenosi siłę oddziałującą na naciśniętą dźwignię hamulcową na oba hamulce
tarczowe. Aby zapewnić optymalną siłę hamowania, należy co jakiś czas regulować naprężenie
drutu hamulcowego przebiegającego wewnątrz linki hamulcowej.
Hamulec jest ustawiony optymalnie, jeżeli siła hamowania po pociągnięciu dźwigni hamulcowej
jest taka sama na obu kołach bocznych. Sama dźwignia hamulcowa nie może być naciągnięta zbyt
mocno, ale nie powinna też dotykać uchwytu do prowadzenia przy mocniejszym hamowaniu.
Niebezpieczeństwo!
Sprawdzić linkę hamulcową, końcówki druta hamulca i klocki hamulcowe pod kątem
uszkodzeń przed zmianą ustawień hamulców. Zwrócić się do odpowiedniego warsztatu
specjalistycznego w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zużycia linki hamulcowej lub
klocków hamulcowych.
Siłę hamowania można poprawić, naprężając lub
poluzowując drut hamulca. W tym celu przekręcić
śruby regulacyjne linki hamulcowej, znajdujące się
bezpośrednio przy dźwigni hamulcowej, rozgałęźniku
i obu tarczach hamulcowych.
ff Przekręcić śrubę regulacyjną w lewo lub w prawo, aby
zmienić stopień naprężenia drutu hamulca.
ff Sprawdzić najpierw rezultat, patrz „Kontrola siły
hamowania” na stronie 26.
ff Zmieniać w razie potrzeby ustawienie pozostałych śrub
regulacyjnych do momentu, aż hamulec będzie mocno
i równomiernie hamował.

Obsługa hamulca postojowego na uchwycie do prowadzenia *
(* Dostępne tylko dla modeli Q8000A-LV i Q9000A-LV).
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Niebezpieczeństwo!
Zawsze zabezpieczyć przyczepkę Kidgoo podczas postoju przed przypadkowym
ruszeniem z miejsca, zaciągając hamulec postojowy. Pamiętać również o zwolnieniu go
przed wyruszeniem w trasę.
ff Nacisnąć dźwignię hamulcową w dół, aby aktywować
hamulec postojowy.

ff Hamulec można zwolnić, naciskając przycisk na
dźwigni hamulcowej.

Regulacja uchwytu do prowadzenia
Wysokość uchwytu do prowadzenia można zmienić, naciskając oba jasnoszare przyciski z napisem
„PUSH”. Możliwa jest regulacja wysokości i ustawienie uchwytu do prowadzenia na wybranej
wysokości w zakresie od 80 do 112 cm.
ff Chwycić uchwyt do prowadzenia oburącz tak, aby
kciuki znajdowały się na jasnoszarych przyciskach.
ff Nacisnąć oba przyciski i przytrzymać, aby umożliwić
regulację wysokości.
ff Ustawić uchwyt do prowadzenia na wybranej
wysokości.
ff Zwolnić oba przyciski, aby uchwyt zaskoczył.
ff Przesunąć uchwyt do prowadzenia trochę do góry lub w dół, aż słyszalnie zaskoczy.

Wybór wersji użytkowej
Dostępne są następujące wersje użytkowe przyczepki Kidgoo:
 Wersja rowerowa: przewóz dzieci w przyczepce Kidgoo podczas jazdy rowerem
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 Wersja spacerowa: korzystanie z przyczepki Kidgoo jak z wózka spacerowego
 Wersja biegowa: przewóz dzieci w przyczepce Kidgoo podczas biegania lub uprawiania nordic
walkingu
Poniższa tabela zawiera najważniejsze ustawienia określonych elementów, które należy wykonać,
aby korzystać z danej wersji użytkowej przyczepki:
Element

rowerowej

Koło spacerowe

Stan elementu w wersji
spacerowej

w pełni zdemontowane

zamontowane
(ruchome)

skierowany do przodu
(nie przekraczać
skierowany do tyłu
dopuszczalnego nacisku!)
Chorągiewka
zamontowana
zalecana
maksymalna wysokość
Uchwyt do prowadzenia
dogodna wysokość
(112 cm)
Opaska na rękę na uchwycie do
nałożona na
–
prowadzenia
nadgarstek
5-punktowy pas bezpieczeństwa
zapięty
zapięty
zamontowany
Rower
–
odpowiedni zaczep
Akcesoria opcjonalne
światło tylne
(patrz „Akcesoria” na
(obowiązkowe przy złej
–
stronie 12)
widoczności i po zmroku)
Dyszel

biegowej

zamontowane
(zablokowane)
skierowany do tyłu
zalecana
dogodna wysokość
nałożona na
nadgarstek
zapięty
–
koło pompowane
do wersji biegowej
z hamulcem ręcznym

Niebezpieczeństwo!
Upewnić się przed każdą jazdą, że zostały wykonane wymagane ustawienia dla danej
wersji użytkowej. Stosować się do instrukcji w poniższych podrozdziałach.

Ustawienie koła spacerowego
W zależności od wersji użytkowej należy wykonać poniższe ustawienia.
Demontaż koła spacerowego (wersja rowerowa)
W wersji rowerowej koło spacerowe nie może być zamontowane, ponieważ w niektórych
sytuacjach mogłoby dotknąć podczas jazdy podłoża i spowodować poważny wypadek.
ff Unieść nieco kabinę z przodu.
ff Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę na uchwycie koła i całkowicie zdjąć koło spacerowe.
Wskazówka!
Wozić koło spacerowe, np. w kieszeni wewnętrznej schowka na bagaż, aby po dotarciu
do celu móc w dowolny sposób korzystać z przyczepki Kidgoo. Instrukcje montażowe
znajdują się w rozdz. „Montaż koła spacerowego” na stronie 19.
Ustawianie ruchomego koła (wersja spacerowa)
Do kierowania przyczepką w wersji spacerowej koło musi się swobodnie obracać o 360°.
ff Przesunąć przełącznik wyboru wersji użytkowej w górę, aby odblokować koło.
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Blokowanie koła (wersja biegowa)
W wersji biegowej koło nie może przekręcić się w poprzek kierunku jazdy. Aby zapobiec nagłemu
blokowaniu się koła, należy zablokować koło ustawione na wprost w kierunku jazdy.
ff Przesunąć przełącznik wyboru wersji użytkowej w dół, aby zablokować koło na wprost
w kierunku jazdy.
ff Obrócić zamontowane koło do tyłu, aż słyszalnie zaskoczy.

Korzystanie z dyszla
Dyszel może zostać ustawiony do przodu w pozycji holowania lub do tyłu w pozycji gotowości.
Przestrzegać przy tym w szczególności instrukcji w rozdz. „Montaż dyszla” na stronie 20.
Niebezpieczeństwo!
Owinąć taśmę zabezpieczającą dyszla kilkakrotnie o dyszel, aby nie zwisała ona
w pozycji gotowości. W przeciwnym razie mogłaby się ona zaczepić o przeszkody.

Korzystanie z chorągiewki
W wersji rowerowej chorągiewka musi być zamontowana, patrz „Montaż chorągiewki” na
stronie 19.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z chorągiewki również dla pozostałych wersji
użytkowych.

Ustawianie uchwytu do prowadzenia w górnej pozycji
W wersji rowerowej należy zawsze ustawić uchwyt do prowadzenia jako pałąk bezpieczeństwa
w najwyższej pozycji, aby zapewnić maksymalną ochronę, patrz „Regulacja uchwytu do
prowadzenia” na stronie 29.

Zakładanie opaski na rękę
W wersji spacerowej i biegowej należy zawsze założyć na nadgarstek opaskę znajdującą się na
uchwycie do prowadzenia. Upewnić się, że obsługa dźwigni hamulca tarczowego * jest możliwa
również po założeniu opaski na rękę.

Zapinanie 5-punktowego pasa bezpieczeństwa
Podczas korzystania z przyczepki w jakiejkolwiek wersji użytkowej należy zawsze prawidłowo
ustawić 5-punktowy pas bezpieczeństwa i przypiąć wszystkie dzieci, patrz „Przypięcie dzieci
pasami” na stronie 33.

Zabezpieczanie ładunku
Pakowanie bagażu
Wkładanie bagażu do schowka na bagaż
ff Otworzyć zapięcia na rzepy znajdujące się na pokrywie schowka na bagaż i podnieść pokrywę.
ff Zapakować do schowka na bagaż większe przedmioty, jak torby, zabawki czy kurtki. Korzystać
również z kieszeni wewnętrznej znajdującej się w obiciu.
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ff Zamknąć dokładnie pokrywę.
Niebezpieczeństwo!
Luźne i ostre przedmioty przewozić tylko we wszytej kieszeni wewnętrznej w schowku
na bagaż, aby zapobiec uszkodzeniu obicia i zranieniu dziecka.
Wkładanie bagażu do kieszeni na drobiazgi
ff Otworzyć zapięcie na rzepy jednej z kieszeni na drobiazgi.
ff Włożyć do środka przedmioty, które mogą być potrzebne w trasie.
ff Zapiąć zapięcie na rzepy.
Korzystanie z kieszeni podręcznej
ff Włożyć bidony lub zabawki dzieci do kieszeni podręcznej w kabinie w przestrzeni na stopy.
Niebezpieczeństwo!
Podczas pakowania bagażu mieć na uwadze dopuszczalną wagę całkowitą oraz
dopuszczalne obciążenie kieszeni na bagaż, patrz „Dopuszczalne wartości graniczne”
na stronie 4.

Regulacja pasów bezpieczeństwa (Kidgoo2)
Aby zapewnić optymalne rozłożenie ciężaru, środek ciężkości ładunku powinien znajdować się
mniej więcej pośrodku kabiny. W dostarczonej przyczepce 5-punktowe pasy bezpieczeństwa są
wstępnie przystosowane do przewozu dwójki dzieci. W przypadku przewozu tylko jednego dziecka
należy tak ustawić pasy bezpieczeństwa, aby dziecko mogło siedzieć pośrodku.
Wskazówka!
Korzystając z opcjonalnych akcesoriów, jak leżaczek dla niemowlaka, wkładka
pomniejszająca siedzisko itp., można optymalnie dostosować przyczepkę Kidgoo do
wieku i wzrostu przewożonych dzieci, patrz „Akcesoria” na stronie 12.
ff Zwolnić górny uchwyt obu wewnętrznych pasów.
ff Przełożyć ich nakładki i klamry:
–– Nałożyć nakładkę i klamrę lewego wewnętrznego
pasa na prawy pas.
–– Nałożyć nakładkę i klamrę prawego wewnętrznego
pasa na lewy pas.

ff Przełożyć zapięcie pasa wraz z nakładką na środkowy
pas przed siedziskiem. Użyć przy tym zapięcia pasa
lewego lub prawego siedzenia.
ff Powtórzyć czynność w odwrotnej kolejności
w przypadku przewozu dwójki dzieci.
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Wsiadanie dzieci do przyczepki
Przygotowanie kabiny
ff Zabezpieczyć przyczepkę Kidgoo przed przypadkowym ruszeniem z miejsca, zaciągając hamulec
postojowy.
ff Otworzyć z przodu oba zapięcia pasowe pokrowca i całkiem go rozłożyć.
ff Dopasować pasy bezpieczeństwa ewentualnie do liczby przewożonych dzieci, patrz „Regulacja
pasów bezpieczeństwa (Kidgoo2)” na stronie 32.
ff Odpiąć potrzebne pasy bezpieczeństwa:
–– Zwolnić blokadę zapięcia pasa, naciskając przycisk.
–– Wyjąć dwuczęściową klamrę z zapięcia pasa.
–– Rozłożyć obie części klamry i rozsunąć oba pasy.
Usadzenie dzieci
ff Pozwolić dzieciom wsiąść po kolei lub samemu wsadzić je do kabiny.
ff W razie potrzeby dopasować podgłówki i poduszkę pod plecy, umieszczając je na siedzeniu za
pomocą pasków z rzepami na innej wysokości.
Wskazówka!
W wersji rowerowej szczególnie istotne jest równomierne rozłożenie ciężaru. Jeżeli
dzieci znacznie różnią się wagą, cięższe dziecko powinno usiąść z prawej strony.
W połączeniu z dyszlem zamontowanym z lewej strony ma to pozytywny wpływ na
zachowanie przyczepki podczas jazdy.

Przypięcie dzieci pasami

ff Przełożyć ramiona dziecka przez oba zewnętrzne elementy 5-punktowego pasa
bezpieczeństwa.
ff Dopasować pas bezpieczeństwa, nakładki na pasie oraz podgłówek do wzrostu dziecka.
ff Przyciągnąć zewnętrzne pasy do środka i złożyć obie części klamry.
ff Wsunąć klamrę w zapięcie pasa, aż słyszalnie zaskoczy.
ff Sprawdzić wszystkie elementy 5-punktowego pasa bezpieczeństwa pod kątem prawidłowego
i wygodnego ułożenia.
ff Zamknąć pokrowiec i odpowiednie zapięcia na rzepy i zamki klamrowe.
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Niebezpieczeństwo!
Przed każdą jazdą sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów bezpieczeństwa i zapięć
pasów. Jeżeli pasy bezpieczeństwa nie przytrzymają dziecka w razie wypadku, może to
być przyczyną poważnych obrażeń, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Ruszyć z miejsca
dopiero, gdy wszystkie dzieci mają na głowie kask i są prawidłowo przypięte pasem.

Kontrola rozłożenia ciężaru i nacisku
Podstawą bezpiecznej jazdy jest optymalne rozłożenie ciężaru: Środek ciężkości ładunku powinien
znajdować się zawsze pośrodku osi kół bocznych. W wersji rowerowej nacisk dyszla na zaczep nie
może być ani zbyt niski, ani zbyt wysoki:
 Za wysoki nacisk (> 8 kg): Zaczep jest zbyt obciążony.
 Za niski nacisk (< 3 kg): Przyczepka może wskutek uniesienia się zmniejszyć przyczepność koła
tylnego, co tym samym może prowadzić do krytycznych sytuacji, np. na zakrętach.
 Środek ciężkości przesunięty za daleko na zewnątrz: Jednostronne obciążenie może prowadzić
do przewrócenia się przyczepki na zakręcie.
Niebezpieczeństwo!
Rozłożyć ładunek równomiernie na całej szerokości przyczepki Kidgoo.
Sprawdzić nacisk dyszla przed wyruszeniem rowerem w trasę z przyczepką. Nacisk
przekraczający dopuszczalny zakres od 3 do 8 kg może prowadzić do niebezpiecznego
zachowania pojazdu.
Kontrola nacisku
Zmierzyć nacisk, korzystając np. z wagi łazienkowej:
ff Załadować przyczepkę Kidgoo i przypiąć dzieci pasami.
ff Nie podczepiać jeszcze przyczepki do roweru.
ff Ustawić wagę łazienkową obok dyszla.
ff Stanąć na wadze łazienkowej i zapamiętać wskazywaną wagę.
ff Unieść uchwyt zaczepu na dyszlu na wysokość zaczepu (ok. 35 cm).
ff Obliczyć nacisk, porównując wskazywaną wagę
z uprzednio wskazaną wagą własną.
–– Waga musi wskazywać co najmniej 3 kg więcej niż
waga własna użytkownika bez dyszla.
–– Waga może wskazywać najwyżej 8 kg więcej niż
waga własna użytkownika bez dyszla.
Regulacja nacisku
Nacisk można wyregulować, przesuwając bagaż lub zmniejszając jego ilość:
ff Nacisk ponad 8 kg:
Przesunąć bagaż do tyłu, np. ze schowka na bagaż do kieszeni na drobiazgi.
ff Nacisk poniżej 3 kg:
Przesunąć bagaż do przodu, np. z kieszeni na drobiazgi do schowka na bagaż.
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Zbyt duży ciężar całkowity
ff Zmniejszyć ciężar bagażu w obu kieszeniach na drobiazgi.
ff Zmniejszyć ciężar bagażu w schowku na bagaż.
ff Kidgoo1: Upewnić się, że przyczepka z ładunkiem waży mniej niż 50 kg.
Kidgoo2: Upewnić się, że przyczepka z ładunkiem waży mniej niż 60 kg.

Podczepienie przyczepki do roweru
Niebezpieczeństwo!
Podczepić przyczepkę Kidgoo do roweru dopiero po spełnieniu poniższych warunków:
 Przyczepka jest w pełni załadowana.
 Dzieci mają na głowie kask i są prawidłowo przypięte pasem.
 Koło spacerowe jest zdemontowane.
 Nacisk dyszla został sprawdzony i leży w dopuszczalnym zakresie (3 – 8 kg).
ff Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą z uchwytu zaczepu
na dyszlu.
ff Nasunąć dyszel na zaczep na rowerze tak, aby
otwory na zawleczkę w zaczepie i uchwycie zaczepu
znajdowały się w jednej linii.
ff Włożyć zawleczkę w otwór i zablokować.
ff Sprawdzić połączenie między zaczepem a dyszlem pod
kątem stabilnego osadzenia.
ff Poprowadzić taśmę zabezpieczającą dyszla przez ramę przy kole tylnym tak, aby zapewnić
bezpieczne połączenie przyczepki z ramą rowerową.
ff Zaczepić taśmę zabezpieczającą za pomocą karabińczyka w uchu na dyszlu. Zapewnić, że taśma
nie może się wplątać podczas jazdy w szprychy koła tylnego.
Niebezpieczeństwo!
Zawsze zabezpieczyć dyszel, owijając taśmę zabezpieczającą wokół ramy roweru. W ten
sposób przyczepka nadal będzie połączona z rowerem, nawet jeżeli dyszel wypnie się
z zaczepu.
Niezależnie od powyższego zaczep musi być zawsze prawidłowo zamontowany,
a połączenie z dyszlem zabezpieczone zablokowaną zawleczką. W przeciwnym razie
dyszel może się wypiąć i wsunąć w przypadku najechania na rower między szprychy
koła tylnego.

Korzystanie z funkcji dodatkowych
Przyczepka Kidgoo jest wyposażona w kilka funkcji do wentylacji kabiny, a dzięki regulacji
amortyzacji zapewnia pełen komfort jazdy.

Korzystanie z funkcji do wentylacji kabiny
Regulacja pokrowca 3 w 1
Pokrowiec 3 w 1 składa się z moskitiery i folii chroniącej przed deszczem i wiatrem.
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 Wewnętrzna część pokrowca 3 w 1 musi być zawsze zamknięta podczas jazdy, ponieważ
zintegrowana moskitiera chroni przed owadami i uderzeniami małych kamieni.
 Zewnętrzna część pokrowca 3 w 1 wykonana jest z wytrzymałej, przezroczystej folii i może
zostać zwinięta. Chroni ona przed deszczem i silnym wiatrem oraz spalinami, odprowadzając je
ponad kabiną.
Otworzyć folię chroniącą przed deszczem i wiatrem:
ff Otworzyć oba boczne zamki błyskawiczne, łączące folię
chroniącą przed deszczem i wiatrem z moskitierą.
ff Otworzyć następnie dolne zapięcie na rzepy.
ff Zwinąć folię chroniącą przed deszczem i wiatrem
i przypiąć u góry za pomocą dwóch zamków
klamrowych.
Zamknąć folię chroniącą przed deszczem i wiatrem:
ff Otworzyć górne zamki klamrowe i rozwinąć folię
chroniącą przed deszczem i wiatrem nad moskitierą.
ff Zamknąć oba boczne zamki błyskawiczne i dolne
zapięcie na rzepy.

Niebezpieczeństwo!
Nigdy nie jeździć z otwartym pokrowcem; co najmniej moskitiera musi być zamknięta,
aby zapewnić ochronę przed uderzeniami kamieni. Zamknąć przy złej pogodzie lub
podczas jazdy wzdłuż ruchliwej ulicy dodatkowo folię chroniącą przed deszczem
i wiatrem.
Korzystanie z okienek wentylacyjnych
Okienka wentylacyjne przyczepki Kidgoo zapewniają lepszą wymianę powietrza w kabinie.
Okienko wentylacyjne z prawej strony:
ff Aby otworzyć, odpiąć zapięcie na rzepy folii
okienkowej i złożyć ją do dołu.
ff Aby zamknąć, przypiąć ponownie folię okienkową za
pomocą zapięcia na rzepy.
Okienko wentylacyjne z tyłu:
ff Aby otworzyć, zwinąć zasłonkę do góry i zablokować
ją, zamykając górne zapięcie na rzepy.
ff Aby zamknąć, przypiąć ponownie zasłonkę za pomocą
dolnego zapięcia na rzepy.
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Niebezpieczeństwo!
Otworzyć okienka wentylacyjne w upalne dni i podczas jazdy wzdłuż ruchliwej ulicy,
aby odprowadzić szybciej z kabiny ciepłe powietrze i spaliny.
Korzystanie z osłony przeciwsłonecznej
Osłona przeciwsłoneczna znajduje się w pokrowcu
między moskitierą a folią chroniącą przed deszczem
i wiatrem. Jej długość można regulować za pomocą zapięć
na rzepy.
ff Zwinąć folię chroniącą przed deszczem i wiatrem.
ff Złożyć osłonę przeciwsłoneczną na żądaną długość
i zablokować ją za pomocą znajdujących się z boku
zapięć na rzepy.
ff W razie potrzeby całkowicie zwinąć osłonę przeciwsłoneczną i ponownie zamknąć folię
chroniącą przed deszczem i wiatrem.

Regulacja amortyzacji
Regulacja resorów piórowych przyczepki Kidgoo odbywa się poprzez zwykłe przesunięcie zacisków.
Korzystając ze skali na osłonie resorów piórowych, dostosować amortyzację do danego ładunku.
Uwaga!
Podczas każdej jazdy upewnić się, że moc działania amortyzacji jest odpowiednia dla
danego ładunku. Jeżeli podczas pokonywania nierównego terenu słyszalne są odgłosy
uderzeń, wówczas amortyzacja jest ustawiona za miękko. Niezwłocznie dostosować jej
ustawienie, przesuwając zacisk w kierunku osi kół.
Niebezpieczeństwo!
Ustawić takie same wartości dla obu resorów piórowych; różne drogi amortyzacji
mogą negatywnie wpłynąć na zachowanie pojazdu.
ff Przechylić kabinę do tyłu i ustawić ją na tylnej ściance.
ff Poluzować czerwoną śrubę radełkową, aby przesunąć zacisk na blaszkach resorów piórowych.
ff Przesunąć zacisk ze śrubą radełkową. Wybrać nową pozycję zacisku zgodnie z danymi na skali
regulacyjnej:
–– Przesunąć zacisk całkiem do przodu (0 – 9 kg)
w przypadku przewozu lekkiego dziecka i niewielkiej
ilości bagażu (miękka amortyzacja).
–– Przesunąć zacisk do tyłu (36 – 44 kg) w przypadku
przewozu dwojga dzieci i większej ilości bagażu
(twardsza amortyzacja).
ff Dokręcić mocno czerwoną śrubę radełkową i ustawić
tę samą wartość dla drugiego resoru piórowego.

Kidgoo
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Eksploatacja
Przechowywanie
Złożyć po prostu przyczepkę Kidgoo i odłożyć w bezpiecznym miejscu. Przestrzegać przy tym
w szczególności instrukcji w rozdz. „Pielęgnacja” na stronie 39.
Niebezpieczeństwo!
Podczas rozkładania i składania kabiny istnieje ryzyko przycięcia rąk lub palców
przez ruchome elementy konstrukcyjne. Podczas wykonywania tych prac zachować
ostrożność, dzieci powinny znajdować się z dala od pojazdu.
ff Stanąć za kabiną i otworzyć pokrywę schowka na
bagaż.
ff Pociągnąć obie czerwone blokady na dolnym
profilu poprzecznym do wewnątrz, aby zwolnić
zabezpieczenie montażowe.
ff Przytrzymać czerwone blokady i nacisnąć dolny profil
poprzeczny do przodu.
Uwaga!
Składać kabinę tylko, jeżeli została uprzednio oczyszczona od wewnątrz i zewnątrz
i całkowicie wyschła.
ff Złożyć kabinę, naciskając tylną ramę kabiny z obu stron
do samego dołu.
ff Przy ograniczonej ilości miejsca dodatkowo istnieje
możliwość złożenia uchwytu do prowadzenia i zdjęcia
kół bocznych.
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Pielęgnacja i konserwacja
Dzięki regularnie przeprowadzanej pielęgnacji i konserwacji wszystkich elementów
konstrukcyjnych i komponentów można zapobiec przedwczesnemu zużyciu, zapewniając, że
przyczepka Kidgoo jest w dowolnym momencie gotowa do użycia. Jest to szczególnie ważne
w przypadku, jeżeli przyczepka jest użytkowana w poniższych warunkach:
 częste użytkowanie i duży przebieg
 regularne użytkowanie z niemal maks. dopuszczalnym obciążeniem
 sportowy styl jazdy (gwałtowne ruszanie z miejsca i nagłe hamowanie, szybka jazda na
zakrętach itp.)
 nadmierne wystawianie na działanie negatywnych warunków atmosferycznych, np.
promieniowanie UV, wahania temperatury, wilgotność, kontakt z solą (woda morska, powietrze
z dużą zawartością soli, sól do posypywania ulic)
 niekorzystne warunki przechowywania (mało miejsca, wahania temperatury, ekspozycja na
promienie słoneczne)
Uwaga!
Koniecznie przestrzegać poniższych instrukcji dot. pielęgnacji i terminów konserwacji.
Wykonać sumiennie i w podanych terminach czynności kontrolne podane na listach
kontrolnych, aby zapewnić eksploatację przyczepki Kidgoo w bezpiecznym stanie
technicznym.
Niezwłocznie wymieniać uszkodzone elementy konstrukcyjne, patrz „Części zamienne”
na stronie 44. W razie potrzeby skontaktować się z naszym działem serwisowym lub
lokalnym sprzedawcą, patrz „Kontakt z działem technicznym” na stronie 43.

Pielęgnacja
Uwaga!
Do czyszczenia stosować tylko wodę i zwykłe środki pielęgnacyjne stosowane
w gospodarstwie domowym, np. płyn do mycia naczyń, środki do pielęgnacji tkanin,
miękkie szmatki oraz aerozol do impregnacji i silikon w aerozolu. Nie stosować ostrych
narzędzi ani środków do szorowania; niedozwolone są również środki czyszczące na
bazie kwasów lub rozpuszczalników.

Po każdym użyciu
 Oczyścić wnętrze kabiny.
 Zwrócić uwagę na większe zabrudzenia i w miarę możliwości usunąć je od razu.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
 Oczyścić dokładnie kabinę od wewnątrz i zewnątrz.
 Wszystkie elementy ślizgowe i ruchome spryskać silikonem w aerozolu.
 Złożyć kabinę tylko, jeżeli została uprzednio oczyszczona i całkowicie wyschła.

W przypadku nieużytkowania przyczepki
 Przechowywać przyczepkę Kidgoo tylko w miejscu z temperaturą składowania w zakresie od
-23°C do maks. 65°C.
 Miejsce przechowywania powinno być suche, dobrze wietrzone i osłonięte przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kidgoo
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Pielęgnacja i konserwacja
 W przypadku wysokich temperatur składowania koła boczne należy przechowywać oddzielnie,
ponieważ ogumienie opon może wydzielać nieprzyjemny zapach.
 Korzystać ze składanego garażu Qeridoo, jeżeli przyczepka Kidgoo musi być przechowywana na
zewnątrz, patrz „Akcesoria” na stronie 12.

Terminy konserwacji
Uwaga!
Od razu wymienić skorodowane elementy ze stali lub aluminium.
Nie odginać zniekształconych lub wygiętych elementów aluminiowych (ryzyko
złamania). Od razu wymienić wygięte elementy aluminiowe.
Od razu wymienić elementy z tworzywa sztucznego, które wskutek oddziaływania
warunków atmosferycznych stały się porowate lub łamliwe.

Przed każdą jazdą
 Sprawdzić koła boczne pod kątem prawidłowego osadzenia; osie wtykowe muszą zaskoczyć
w uchwycie osi, a ich demontaż bez naciśnięcia gumowej zatyczki nie może być możliwy.
 Sprawdzić, czy koła boczne są odpowiednio napompowane; ciśnienie powietrza powinno
wynosić od 2,75 do 4,5 bar.
 Sprawdzić ciśnienie powietrza w kole spacerowym (maksymalne ciśnienie powietrza: 2 bar).
 Sprawdzić hamulec. W przypadku słabej siły hamowania należy naprężyć linkę hamulcową lub
wymienić klocki hamulcowe. W razie potrzeby zwrócić się do warsztatu specjalistycznego.
 Sprawdzić wagę całkowitą z dziećmi i bagażem.
 Sprawdzić mocowania i zapięcia pokrowca i ewentualnie je zamknąć.
 Sprawdzić wszystkie pasy pod kątem prawidłowego osadzenia; muszą być mocno naciągnięte,
aby zapewnić stabilność obicia, pokrowca i oparcia.
 Wersja rowerowa: Upewnić się, że koło spacerowe zostało zdemontowane, a warunki opisane
w rozdz. „Podczepienie przyczepki do roweru” na stronie 35 są spełnione.
 Wersja spacerowa: Upewnić się, że koło spacerowe swobodnie się obraca. Nałożyć na
nadgarstek opaskę znajdującą się na uchwycie do prowadzenia, aby zapobiec przypadkowemu
ruszeniu przyczepki z miejsca.
 Wersja biegowa: Upewnić się, że koło spacerowe jest zablokowane na wprost w kierunku
jazdy. Nałożyć na nadgarstek opaskę znajdującą się na uchwycie do prowadzenia, aby zapobiec
przypadkowemu ruszeniu przyczepki z miejsca.
 Sprawdzić stan techniczny dyszla, zaczepu i koła spacerowego oraz ich umocowanie.
 Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i zawleczki pod kątem prawidłowego osadzenia.
Ewentualnie je dociągnąć.
 Sprawdzić stan kół bocznych; wymienić z odpowiednim wyprzedzeniem dętki i opony.
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Pielęgnacja i konserwacja
Co miesiąc (lub co 200 km)
 Sprawdzić poszycie materiałowe, wszystkie zapięcia oraz siedzenia i pasy bezpieczeństwa pod
kątem rozdarć, zużycia lub brakujących części.
 Sprawdzić wszystkie profile ramy oraz wszelkie elementy łączące i montażowe pod kątem
zużycia i uszkodzeń.

Co pół roku (lub co 500 km)
 Wszystkie elementy ślizgowe i ruchome spryskać silikonem w aerozolu.
 Oczyścić dokładnie kabinę od wewnątrz i zewnątrz.

Co trzy lata (lub co 3000 km)
Najpóźniej po trzech latach zlecić kompletny przegląd w warsztacie specjalistycznym.

Kidgoo
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Załącznik
Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne
Długość (bez koła spacerowego)
Długość (z kołem spacerowym)
Długość (z dyszlem)
Szerokość (szerokość zewnętrzna od koła do koła)
Wysokość (od podłogi do dachu kabiny)
Wysokość uchwytu do prowadzenia
(najniższy/najwyższy punkt ustawienia)
Wymiany złożonej kabiny (dł. x szer. x wys.)
Wymiary wewnętrzne
Szerokość siedzenia (maks. szerokość na wysokości
ramion)
Wysokość siedzenia (maks. wysokość między
powierzchnią siedziska a dachem kabiny)
Przestrzeń na nogi (maks. długość między oparciem
a podnóżkiem)
Schowek na bagaż za siedzeniem (dł. x szer. x wys.)

Kidgoo1

Kidgoo2

104 cm
104 cm
148 cm
76 cm
92 cm
77 cm / 111 cm

104 cm
104 cm
148 cm
86 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

65 cm

67 cm

67 cm

54 cm

55 cm

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

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

Waga
Kabina z uchwytem do prowadzenia i dyszlem
(modele Q8000-S-LV i Q9000-S-LV)
Kabina z uchwytem do prowadzenia i dyszlem
(modele Q8000A-LV i Q9000A-LV)
1 x koło boczne 20" / 1 x koło spacerowe
Dopuszczalna waga całkowita

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

Koła
Koło boczne
Typ
Opona
Rozmiar dętki
Typ zaworu
Ciśnienie powietrza
Koło spacerowe
Typ
Typ zaworu
Maksymalne ciśnienie powietrza

Kidgoo1 i Kidgoo2

Warunki otoczenia
Miejsce przechowywania
Zakres temperatur podczas przechowywania
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koło szprychowe 20", oś wtykowa
20 x 2,0 (54-406)
20", szer. 20 – 50 mm
zawór samochodowy (Schradera)
2,75 – 4,5 bar
koło pompowane 8,5"
zawór samochodowy (Schradera)
2 bar
Kidgoo1 i Kidgoo2
suche, dobrze wietrzone, osłonięte przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
-23°C – 65°C

Kidgoo

Załącznik
Warunki gwarancji
Firma Qeridoo udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty zakupu na elementy z tworzywa
sztucznego, elementy poszycia oraz nośne elementy konstrukcyjne. Gwarancją objęte są
wyłącznie wady materiałowe oraz produkcyjne, które wystąpiły na pojeździe użytkowanym
zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo serwisowanym. Decydujące znaczenie mają przy tym
zwłaszcza postanowienia i instrukcje zawarte w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z pojazdem.
Firma Qeridoo nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody materialne
i obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowego montażu, umyślnych modyfikacji elementów
konstrukcyjnych lub nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych lub instrukcji dot. konserwacji.
Zasadniczo wykluczone są również roszczenia gwarancyjne w przypadku wad powstałych
w wyniku wypadku lub użycia siły oraz wskutek przedwczesnego zużycia ze względu częste
i intensywne użytkowanie.
Użytkowanie w celach komercyjnych, np. wynajem lub użytkowanie podczas rywalizacji
sportowych jest uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i nie jest objęte
jakąkolwiek gwarancją.
Gwarancji udziela się tylko pierwszemu właścicielowi i nie jest ona zbywalna. Ustne uzgodnienia,
ograniczenia i zastrzeżenia wykraczające poza ujęte tutaj postanowienia nie wpływają na ważność
niniejszej gwarancji. Ponadto zastosowanie mają lokalne przepisy gwarancyjne.
Wskazówka!
W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o bezpośredni kontakt elektroniczny
z działem reklamacji firmy Qeridoo: garantie@qeridoo.de
Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć szczegółowy opis wady (w razie możliwości
ze zdjęciami) oraz kopię oryginalnego dowodu zakupu. Dodatkowo należy podać
numer seryjny pojazdu; numer ten znajduje się na etykietce lub na profilu ramy
w schowku na bagaż.

Kontakt z działem technicznym
W razie pytań do produktów prosimy o bezpośredni kontakt:

Qeridoo GmbH

Reutherstraße 3
53773 Hennef (Sieg)
Niemcy

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

Infolinia
+49 (0) 2242 9041233
(pon. – pt.: godz. 9 – 12 i 14 – 16)

Aktualna lista przedstawicieli handlowych dostępna jest w Internecie na stronie:
http://haendlersuche.qeridoo.de

Kidgoo
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Załącznik
Części zamienne
(ważność od 2017 r.)
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

Elementy konstrukcyjne ramy
Poz. Artykuł
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17

Przedni profil poprzeczny siedziska
Tylny profil poprzeczny siedziska
Rama dachu
Element łączący tylnego profilu ramy
Profil poprzeczny w kształcie litery U
Tylny profil ramy
Profil poprzeczny
Dźwignia hamulca tarczowego
Dźwignia hamulca postojowego
Uchwyt do prowadzenia
Element łączący ramy dachu
Profil składany FX
Dolny profil ramy
Zaślepka tylnego profilu z tworzywa sztucznego
Koło boczne 20" (z uchwytem hamulca tarczowego)
Koło boczne 20" (bez hamulca tarczowego)
Zatyczka gumowa
Uchwyt zestawu adapterów (akcesoria opcjonalne)
Boczny profil ramy
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Nr art.

Nr art.

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

Załącznik
Poz. Artykuł
18
19
20
21
22
23
24
25

Nr art.

Nr art.

QT-517
12R-552
DIE-80-1-17
BG-MW-17
PLK-Q8
10R-74
SEIT-Q58
11R-879

QT-5999
12R-552
DIE-900-1-17
BG-MW-17
PLK-Q8
10R-944
SEIT-Q58
11R-888

Kidgoo1

Profil poprzeczny przestrzeni na stopy
Płytka łącząca ramę
Dyszel (kpl.) z zaczepem
Koło spacerowe 8,5" (kpl.) (z zawieszeniem koła i szybkozamykaczem)
Uchwyt z tworzywa sztucznego przednich profili ramy dachu
Przedni profil ramy
Nakładka z logo na dolny profil
Pręt okalający

Kidgoo2

Pozostałe części zamienne
Chorągiewka (kpl.)
(z drążkiem przedłużającym
i elementem łączącym)

Podgłówek
Nr art.: KOP-Q8

Nr art.: 121256

Element łączący drążka
z chorągiewką

Poduszka pod plecy

Nr art.: WIM-H-UN

Nr art.: RUCK-Q8 (Kidgoo1)
Nr art.: kis-Q9S (Kidgoo2)

Odblask biały

Zestaw nakładek na pasy

Nr art.: LRF-Weiss

Nr art.: BGH-Q254

Odblask czerwony

Zapięcie pasa

Nr art.: LRF-ROT

Nr art.: GUR-69

Odblask żółty
(na szprychy koła bocznego)

Klamra pasa

Nr art.: LRF-Gelb

Pokrowiec (kpl.)
(niebieski, fioletowy, zielony,
żółty, antracytowy)
Nr art.: BEZ-KD-8-17 (Kidgoo1)
Nr art.: BEZ-KD-9-17 (Kidgoo2)

Pokrowiec górnej części
(niebieski, fioletowy, zielony,
żółty, antracytowy)

Nr art.: GRT-899

Zapięcie pasowe
Nr art.: SCHL-QH8

Zamek klamrowy ze sznurkiem
Nr art.: KÖRD-55

Nr art.: VER-KD-8-17 (Kidgoo1)
Nr art.: VER-KD-9-17 (Kidgoo2)

Dyszel (kpl.) z zaczepem

Oparcie z 5-punktowym pasem
bezpieczeństwa (antracytowe)

Nr art.: HB17-80 (Kidgoo1)
Nr art.: HB17-90 (Kidgoo2)

Nr art.: RÜCK-KD-8-17 (Kidgoo1)
Nr art.: RÜCK-KD-9-17 (Kidgoo2)

Kidgoo
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Załącznik
Taśma zabezpieczająca dyszla
z zawleczką
Nr art.: GURB-887

Koło spacerowe 8,5"
(koło pompowane z zaworem
samochodowym)

Osłona resorów piórowych
Nr art.: R147-FF

Uchwyt hamulca
Nr art.: BRV-49

Nr art.: BG-589L

Szybkozamykacz (uchwyt do
prowadzenia)

Element łączący dolnego
profilu

Nr art.: HGR-0877L

Nr art.: S-HH-Q8

Dętka 20"

Nakładka z logo na dolny profil

Nr art.: 789SCH

Nr art.: SEIT-Q58

Oś wtykowa/oś piasty

Element łączący ramy dachu

Nr art.: ZT6-2016

Nr art.: DAC-556-Q8

Oś kół bocznych (kpl.)
z hamulcami tarczowymi

Uchwyt przedni profili ramy
dachu z tworzywa sztucznego

Nr art.: ACS-08L-S (Kidgoo1)
Nr art.: ACS-09L-S (Kidgoo2)

Nr art.: PLK-Q8

Linka hamulcowa z dźwignią
hamulcową

Element łączący tylnego profilu

Nr art.: BRV-888 (Kidgoo1)
Nr art.: BRV-899 (Kidgoo2)

Nr art.: 3R-88

Zestaw resorów piórowych
(2 blaszki)

Zaślepka tylnego profilu
z tworzywa sztucznego

Nr art.: BLA-Q8

Nr art.: PKU-Q89

Zacisk resorów piórowych
(kpl.)

Zaślepka profilu

Nr art.: BDR-5811

Nr art.: RDLL-Q8

Śruba radełkowa do zacisku
resorów piórowych

Uchwyt składany (blokada
profilu składanego FX)

Nr art.: MUT-Q8

Nr art.: FRJ-Q8

Uchwyt resorów piórowych
(blok aluminiowy)

Zestaw śrub
(1 zestaw ze wszystkimi
potrzebnymi śrubami
montażowymi)

Nr art.: AL589

Nr art.: SCHR-Q8
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Podkładka dystansowa
Nr art.: DIST-555

Zawieszenie (koła
spacerowego)
Nr art.: BGH-K-17

Pokrowiec na koło boczne
Nr art.: RDSH

Kidgoo
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Qeridoo GmbH
Reutherstraße 3, 53773 Hennef (Sieg)
Niemcy
www.qeridoo.de
info@qeridoo.de

