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Gwarancja Producenta

Zertyfikat
Kidgoo spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa europejskiej normy bezpieczeństwa EN 
15918, brany jest również pod uwagę standard wózka EN 1888. Nasze przyczepy rowerowe dla dzieci 
spełniają również wszystkie dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone przez europejskie 
normy bezpieczeństwa. Zgodność z prawnymi dopuszczalnymi wartościami zanieczyszczeń dla 
wszystkich tekstyliów jest również weryfikowana przez niezależne instytuty badawcze, takie jak 
TÜV, sprawdzane regularnie. Zarządzanie jakością jest certyfikowane zgodnie z ISO 9001.

Wskazówka!

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

Więcej informacji na temat gwarancji producenta można 
znaleźć w części "Warunki gwarancji" na stronie 35.
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TELLERGARANTIE

Testy na substancje szkodliwe

Qeridoo - keˈɾi.do

Testy chemiczne

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

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

Dokumentacja

Uwaga!

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

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

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

Wymowa i znaczenie
Qeridoo zostało zapożyczone z hiszpańskiego querido, 
co oznacza lubić, kochać lub kochać
I właśnie to robimy. Kochamy nasze produkty 
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kidgoo został zaprojektowany jako przyczepka rowerowa i jest wyposażony w dodatkową funkcję 
wózka dziecięcego i spacerowego. W trybie przyczepy podłącz go do odpowiedniego pojazdu 
ciągnącego (rower lub e-rower ze wspornikiem silnika do maks. 25 km / h) za pomocą dyszla i 
zaczepu. Z zamocowanym kołem buggy Kidgoo służy jako wózek w trybie buggy; w trybie Walker 
używaj go do chodzenia. 

Kidgoo jest dostępny jako jednoosobowy (Kidgoo1) lub dwumiejscowy (Kidgoo2) i służy wyłącznie 
do prywatnego transportu jednego lub dwojga dzieci po utwardzonych drogach. Ponadto możesz 
przewozić bagaż w przewidzianych przedziałach, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnych 
obciążeń i bezpiecznego przechowywania bagażu z równomiernym rozkładem ładunku. 

Podczas podróży każde dziecko musi być zapięte na siedzeniu za pomocą pasa bezpieczeństwa. 
Jeśli przewozisz tylko jedno dziecko, musi ono zająć odpowiednie miejsce naprzeciwko sterownicy.

Kidgoo spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej dla rowerów i przyczep 
rowerowych (DIN EN 15918), bierze również pod uwagę standard wózka EN 1888. W trybie 
przyczepy tylne światło musi być przymocowane zgodnie ze StVZO i uruchomione w ciemności 
lub słabej widoczności być. Przed użyciem Kidgoo sprawdź, jakie obowiązują lokalne przepisy i 
jak można używać produktu.

Eksploatacja w nieutwardzonym terenie, transport bagażu w przedziale pasażerskim, transport 
zwierząt oraz wykorzystanie komercyjne są niedozwolone. Wartości graniczne określone w 
rozdziale "Limity wydajności" na stronie 4 muszą być ściśle przestrzegane i sprawdzane przed 
każdym użyciem. W każdym razie kierowca zespołu lub operator w trybie buggy lub walker jest 
odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i przydatność do ruchu Kidgoo.

Granice	skuteczności
Z Kidgoo można bezpiecznie korzystać tylko wtedy, gdy przestrzegasz poniższych limitów 
wydajności dla każdego trybu pracy:

Szczegóły techniczne Kidgoo1 Kidgoo2
Obciążenie

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

Dopuszczalna ładowność (dzieci + bagaż) 33 kg 41,5 kg

Maksymalna masa całkowita dwojga dzieci - 41,5 kg

Maksymalna waga na dziecko 22 kg 22 kg

Bagaż 5 kg 5 kg

Wiek

Minimalny wiek (bez akcesoriów)
Dziecko musi być w stanie samodzielnie siedzieć; dla dzieci w 
wieku do 18 miesięcy zalecamy użycie reduktora siedziska

6 miesiące 6 miesiące

Minimalny wiek (z akcesoriami) 1. Miesiąc 1. Miesiąc

Maksymalny wiek 6 lata 6 lata

Rozmiar

Maksymalna wysokość 116,5 cm 116,5 cm

Jeśli używane są akcesoria, należy je odjąć od ładunku użytecznego. Masa własna przyczepy z 
zamontowanym osprzętem i ładownością nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

Wprowadzenie
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Wprowadzenie

Dyszel Kidgoo1 i Kidgoo2
Dopuszczalny zakres obciążenia pionowego (na głowicy) 0 – 8 kg

Minimalna temperatura otoczenia -10° C

Pojazd ciągnący Kidgoo1 i Kidgoo2

Typ pojazdu Rower, E-rower
(prędkość do 25 km/h)

Maksymalne ograniczenie prędkości 25 km/h; w zakrętach max. 7 km/h  
(tempo chodzenia)

Rozmiar tylnego koła 25" – 29"

Rozmiar

Dzieci mogą być transportowane do maksymalnego rozmiaru 116,5 cm.

Uwagi	na	temat	instrukcji	obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi informuje o wszystkich aspektach technicznych i związanych z 
bezpieczeństwem, które są potrzebne do montażu, obsługi i konserwacji urządzenia Kidgoo. 

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

Uwaga!

Wskazuje ostrzeżenia o poziomie zagrożenia Uwaga. Wskazuje możliwe 
niebezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do szkód materialnych. 

Niebezpieczeństwo!

Wskazuje informacje o poziomie zagrożenia. Wskazuje możliwe niebezpieczeństwa, 
które mogą prowadzić do obrażeń ciała, jeśli nie zostaną zaobserwowane.

Wskazówka!

Wskazuje ważne informacje na bieżący temat. Wskazuje alternatywne kierunki 
działania, dalsze źródła informacji lub pomocne wskazówki.

Wszystkie informacje o pozycji (lewa, prawa, przednia, tylna, górna, dolna itp.) Odnoszą się 
do użykownika stojącego za uchwytem do popychania i patrzącego w kierunku jazdy. Dyszel 
znajduje się z przodu, uchwyt z tyłu.

W niniejszej instrukcji użytkownika przez użytkownika należy rozumieć osobę, która ma dzieci z 
Kidgoo przetransportowano i dokonano niezbędnych ustawień w pojeździe.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zarówno Kidgoo1, jak i Kidgoo2.

Ponadto obowiązują następujące ograniczenia trybu przyczepy:
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Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

Przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom obowiązujące w twoim 
regionie, a także przepisy prawne takie jak B. Należy również przestrzegać 
przepisów o ruchu drogowym (StVO) i, w razie wątpliwości, nadać im priorytet.

Upewnij się, że Kidgoo jest używany tylko przez osoby, które są odpowiednie do 
jego działania, jak określono poniżej. Użytkownicy muszą dokładnie przeczytać i 
zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

Uwaga!

Kidgoo nie jest zabawką dla dzieci i nie może być niewłaściwie używane jako takie. 
W związku z tym nie wolno mocować Kidgoo na rowerze dla dzieci.

Użytkownik
 » Następujące osoby są uważane za użytkowników:

 – Każda osoba, która wykonuje prace montażowe w pojeździe lub zmienia ustawienia.
 – Kierowca pojazdu ciągnącego w trybie przyczepy.
 – Operator w trybie buggy lub walker.

 » Użytkownik musi mieć co najmniej 16 lat i mieć dojrzałość umysłową do obsługi Własne 
Kidgoo i do transportu dzieci.

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

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

Warunki pracy
 » Kidgoo nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych lub w warunkach konkurencji.
 » Przed pierwszym użyciem sprawdź szczelność połączeń śrubowych. Przed użyciem należy 

sprawdzić wspornik dyszla, szprychy i zwrotnice kół.
 » Przekonaj się o prawidłowym i technicznie doskonałym stanie Kidgoo przed każdą jazdą. 

Przeprowadzić kontrolę wzrokową i zwrócić szczególną uwagę na informacje i listy 
kontrolne w rozdziale "Okresy konserwacji" na stronie 32. Informacje w części Przed każdą 
podróżą i Miesięcznie dotyczą również pierwszego użycia Kidgoo.

 » Dowiedz się więcej o przepisach krajowych i przepisach drogowych, jeśli chcesz jechać na 
wycieczki transgraniczne lub jeśli chcesz zabrać ze sobą Kidgoo na wycieczki za granicę.

 » Przed każdą podróżą upewnij się, że spełnione są wymagania dla odpowiedniego trybu 
pracy. Zwróć szczególną uwagę na tabelę i uwagi w rozdziale "Ustawianie trybu pracy" na 
stronie 21.

 » W trybie przyczepy tylne światło musi być przymocowane po lewej stronie uchwytu do 
popychania w ciemności lub przy słabej widoczności i obsługiwane zgodnie ze StVZO.

 » Przed każdą jazdą zamknij wewnętrzną część miękkiego dachu 3 w 1, aby chronić dzieci 
przed owadami i małymi kamieniami dzięki zintegrowanej siatce ochronnej przed owadami. 
Aby chronić przed spalinami, folia okienna powinna być również zamknięta, a okno 
wentylacyjne otwarte w ruchu ulicznym.
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Bezpieczeństwo

Pasażerowie
 » Kidgoo1 może przewozić jedno dziecko, a Kidgoo2 może przewozić maksymalnie dwoje 

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

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

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

 » Dzieci muszą nosić kask rowerowy podczas każdej jazdy. Jest to również 
zalecane dla rowerzystów w trybie przyczepy, którzy powinni dawać 
dobry przykład.

 » Przed każdą podróżą wyjaśnij dzieciom, że muszą się odpowiednio zachowywać. 
Poluzowanie pasów bezpieczeństwa, nadmierne kołysanie lub wychylanie się musi być 
surowo zabronione.

 » Zapewnij dobrą wentylację w kabinie i dostosuj odzież dziecięcą do warunków pogodowych i 
temperatury wewnątrz kabiny.

 » Nigdy nie pozostawiaj dzieci w Kidgoo bez nadzoru i upewnij się, że dzieci czują się dobrze.
 » Podczas dłuższych podróży rób regularne przerwy, na które dzieci mogą się wydostać i 

przenieść. Zapewnij odpowiednie spożycie płynów.

AKCESORIA

Holowanie pojazdu (tryb przyczepy)
 » Pojazdy podlegające rejestracji, takie jak B. Rowery elektryczne ze wsparciem silnika do 45 

km / h lub pojazdy z silnikami spalinowymi nie są dozwolone jako pojazdy ciągnące.
 » Uwaga: przyczepy rowerowe holowane przez rowery z napędem elektrycznym (EPAC) mogą 

podlegać prawnym ograniczeniom.
 » Rower lub e-rower (podpora silnika do 25 km / h) muszą być sprawne technicznie i 

nadawać się do ciągnięcia ładunków zgodnie z dopuszczalną masą całkowitą. Maksymalną 
dopuszczalną masę całkowitą można znaleźć w rozdziale "Granice wydajności" na stronie 
4. Przeczytaj instrukcję obsługi roweru holowniczego lub skontaktuj się ze specjalistycznym 
sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedniej kontroli.

 » Przed każdą jazdą sprawdź hamulce, klocki hamulcowe i opony roweru pod kątem działania i 
zużycia. Sprawdź, czy sprzęgło jest bezpieczne.

 » Rower powinien być wyposażony w lusterko wsteczne do transportu osób. Do jazdy w 
ciemności lub przy słabej widoczności wymagany jest działający system oświetlenia zgodny 
ze StVZO.

Konserwacja i przechowywanie
 » Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji i konserwacji Kidgoo i 

zachowaj je określone okresy konserwacji, patrz Pielęgnacja i konserwacja na stronie 31.
 » Montuj i używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych, które są 

produkowane lub zalecane przez Qeridoo; korzystanie z innych produktów prowadzi do 
wyłączenia odpowiedzialności.

 » Dokonuj tylko zmian konstrukcyjnych lub rozszerzeń pojazdu, które są wymagane do 
korzystania z zatwierdzonych akcesoriów, zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Wszelkie 
dalsze manipulacje przeprowadzane bez wyraźnej pisemnej zgody producenta spowodują 
wyłączenie odpowiedzialności w razie wypadków i wad.

 » Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Przechowywanie" na stronie 32, aby 
prawidłowo przechowywać urządzenie Kidgoo, gdy nie jest używane.
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Jazda	na	rowerze	z	przyczepą	
Zachowanie roweru podczas jazdy znacznie się zmienia podczas ciągnięcia przyczepy, co jest 
szczególnie widoczne podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Zwróć uwagę na fakty 
opisane tutaj:

 » Ćwicz jazdę na rowerze z przyczepą przed jazdą po drodze.
 » Transportuj dzieci tylko po zapoznaniu się ze zmienionymi zachowaniami podczas jazdy w 

odpowiednim miejscu.
 » Pomyśl o bezpieczeństwie dzieci za każdym razem, gdy prowadzisz rower. Zawsze 

dostosowuj swój styl jazdy i prędkość do lokalnych warunków - i nigdy nie zapominaj, że 
masz przy sobie przyczepę.

Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji bezpieczeństwa może 
spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.

Bezpieczeństwo

Dodatkowe pasy
 » Dwa koła Kidgoo biegną poza zwykłą ścieżką rowerową. Upewnij się, że na wszystkich 

ścieżkach, szczególnie z przeszkodami i wybojami 3 odpowiednie pasy dla bezpiecznej 
podróży.

 » Kidgoo1 ma 67 cm, a Kidgoo2 ma 81 cm szerokości. Zachowaj wystarczającą odległość od 
przeszkód i omijaj wąskie ścieżki. Zawsze mijaj wąskie punkty i zakręty powoli.

 » Długość roweru i przyczepy wynosi co najmniej 2,5 m. Wykonuj zakręty w szerszych 
promieniach niż zwykle i pomyśl o dodatkowym rozstawie kół wymaganym dla 
wewnętrznego koła Kidgoo.

Dodatkowa waga
 » Po pełnym załadowaniu Kidgoo1 waży do 50 kg, a Kidgoo2 waży do 60 kg, które muszą 

ciągnąć, hamować i utrzymywać rower oprócz masy własnej i kierowcy:
 – Zaciąganie się i hamowanie prowadzi do dużych obciążeń sprzęgła i dyszla, a tym 

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

hamulcowych jest odpowiednio większe. Droga hamowania wydłuża się także na 
pochyłościach i podjazdach.

 – Podczas hamowania, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów, przyczepa może się 
odchylić lub odepchnąć tylne koło roweru na bok i zmniejszyć jego przyczepność.

 – Wysoka siła odśrodkowa na zakrętach może spowodować wywrócenie przyczepy.
 » Utrzymuj maksymalną dopuszczalną prędkość 25 km / hi unikaj jazdy w pozycji pochyłej.
 » Jechać w dół, w dół, w dół i na zakrętach z maksymalną prędkością marszu (maks. 7 km / h), 

aby uniknąć nadmiernych sił odśrodkowych. 

Defensywny styl jazdy
 » Zawsze prowadź defensywnie i przewidując.
 » Hamuj wcześnie, zanim dotrzesz do zakrętów, skrzyżowań, przeszkód itp..
 » Zawsze jedź powoli po nierównych drogach; trzymaj się z dala od schodów, schodów 

ruchomych i bardzo stromych ścieżek.
 » Zejdź z roweru przy krawężnikach i powoli je omijaj.
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Dostawa

01 Chorągiewka z 2-częściowym drążkiem 
na proporczyk i częścią środkową

Dyszel z uchwytem do roweru

Uchwyt do pchania

Kabina z 5punktowymi pasami

Odbojniki (2 sztuki)

Odbojniki (2 sztuk)

Koła boczne 20“

Koła boczne 20“

03

04

02

05

06

Osłony resorów (2sztuki)

Oś hamulca z zawieszeniem*

1 Zagłówek (Kidgoo1) lub 
2 Zagłówki (Kidgoo2)

Światło LED (StZVO)

Śruby i narzędzia

Przycisk blokady*

Zestaw hamulca tarczowego 
(Kidgoo Sport)

07

08

09

10

11

12

13

14

15

W stanie dostawy niektóre jednostki funkcjonalne Kidgoo są już zmontowane.

» Rozpakuj wszystkie dostarczone części i umieść je na czystej powierzchni.
» Sprawdź zawartość opakowania na powyższej liście.

Uwaga!

W przypadku braku części lub uszkodzenia opakowania lub produktu skontaktuj 
się natychmiast z naszym serwisem, zobacz "Informacje o pomocy technicznej" 
na stronie 36.

Przegląd produktów

* Wstępnie zmontowany na Kidgoo1.

01 02 03

04

05

06

07

08 09
10

11

12
13 14

15



10 – 12|2019 – Änderungen vorbehalten. Kidgoo 2020

Komponenty	i	elementy	sterujące
Od boku

Kabina (rama wykonana z rur 
aluminiowych z pokryciem tekstylnym)

Dach 3w1 jako ochrona przed owadami
i wodą ze zintegrowaną osłoną 
przeciwsłoneczną którą można zrolować

Okno boczne (w tym wentylacyjne)

Szybkie zwalnianie uchwytu do pchania

Siedzisko z 5punktowymi pasami

Zawieszenie z tłumieniem

Odblaskami

Koła 20“ z zaworkiem

Samochodowym Wentyl

Odbojniki

Dyszel do trybu przyczepy

Uchwyt mocujący

Przycisk blokady

Koło buggy do pracy na trzech kołach w 
trybie buggy lub walker

Buggy uchwyt koła na ramie kabiny

Przełącznik trybu pracy: 
Tryb buggy: koło się obraca
Tryb Walker: rower w linii prostej Tryb 
przyczepy: Koło buggy usunięte

Reflektor przedni, biały

Wewnętrzna kieszeń w przestrzeni na 
nogi kabiny

Przegląd produktów

01 02 03 04

05

06

07

0809101112

14

13

15

18

17

16
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Pętla do trzymania proporczyków

Przycisk do regulacji wysokości 
uchwytu do popychania

Odporny na zachlapanie, rolowany

Uchwyt do pchania z regulacją 
wysokości i funkcją zabezpieczenia 
przed wywróceniem

Klapa magazynowa z dodatkowymi 
opcjami sztauowania

Schowek za siedzeniami, dostępny z 
zewnątrz

Tylny reflektor, czerwony

Hamulec

Kieszeń łącząca z blokadą zawleczki 
i paskiem bezpieczeństwa do 
zamocowania dyszla na ramie roweru

Pasek na nadgarstek do trybu buggy i 
walker

Gumowa nasadka do odblokowywania 
osi przelotowej podczas montażu koła

Odblaskowe szwy w pokryciu 
tekstylnym

Stanowisko tylne

Ochraniacze głowy

Przegląd produktów

Komponenty	i	elementy	sterujące
Widok z tyłu

01

13

12

11

02 04

05

06

07

09

03	

0910

14

08
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Poniżej znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego złożenia Twojego Kidgoo.

 » Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na zespół. Zwróć również uwagę na 
szerokość drzwi w miejscu instalacji: Kidgoo1 z zamontowanymi 
deflektorami kół ma szerokość 67 cm, a Kidgoo2 81 cm.

 » Wyjmij załączony klucz imbusowy w rozmiarze 4.
 » Wykonaj instrukcje krok po kroku.
 » W razie potrzeby postępuj zgodnie z kodem QR obok, aby obejrzeć 

wideo na temat montażu i obsługi w Internecie:
 » Nasze instrukcje wideo można znaleźć na naszym kanale YouTube  

www.youtube.com/user/Qeridoo

Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie wykonuj prac montażowych, gdy w kabinie są dzieci; podczas montażu 
trzymaj dzieci z dala od pojazdu.

Podczas obsługi ruchomych części upewnij się, że nie przytrzasnąłeś sobie dłoni 
ani palców. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe 
i zawleczki są bezpieczne.

Rozpakuj	zawartość
 » Usuń materiały opakowaniowe i wszystkie kapturki ochronne i zutylizuj je zgodnie z 

wytycznymi ochrony środowiska obowiązującymi w twoim regionie.
 » » Przetnij opaskę zaciskową z tyłu kabiny.
 » » Przeczytaj rozdział "Montaż" na stronie 12 przed złożeniem części.

Otwórz	kabinę
 » Umieść złożoną kabinę na powierzchni 

montażowej.
 » Stań za kabiną.
 » Pociągnij do góry obie strony tylnej ramy kabiny.
 » Otwórz pokrywę schowka.
 » Pociągnij równomiernie tylną belkę ramy do tyłu, aż 

usłyszysz kliknięcie.

MONTAŻ VIDEO

Montaż

Wskazówka!

Ponieważ pokrywa kabiny jest ciasno naciągnięta na ramę Kidgoo, jej otwarcie 
może być trudniejsze, dopóki pokrywa się trochę nie rozciągnie. Aby ułatwić 
otwieranie, pchnij jedną ręką drążek ramy na dachu kabiny, jednocześnie 
pociągając mechanizm składania do tyłu.

Obróżka	
Zalecane momenty obrotowe można znaleźć pod poniższym linkiem: 
www.drehmoment.qeridoo.de
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Montaż

Zamontować	oś	kół	(Kidgoo2)
Oś kół jest wyposażona w regulowane sprężyny płytkowe. Działanie sprężyn dwóch płyt 
resorów piórowych można regulować, przesuwając zacisk, patrz "Regulacja zawieszenia" na 
stronie 29.

Oś wirnika jest przykręcona przez otwory w resorach piórowych do uchwytu resorów 
piórowych ramy kabiny.

Wskazówka!

Jeśli otwory w płytach resorów piórowych i uchwycie resorów piórowych nie mogą 
się pokrywać, poluzuj połączenie śrubowe między płytkami resorów piórowych i osią 
wirnika. Ułatwia to centrowanie płyt resorów piórowych. Pamiętaj, aby ponownie dokręcić 
połączenie śrubowe.

 » Umieść kabinę na dachu.
 » Poluzuj 4 śruby imbusowe wraz z podkładkami z uchwytu sprężyny płytkowej.
 » Dopasuj płytki sprężyn piórowych za pomocą zacisków, tak aby ich otwory znajdowały się 

jedna na drugiej.
 » Śruby radełkowane zacisków są skierowane w kierunku przeciwnym do kabiny, gdy osie są 

zamontowane.
 » Przytrzymaj wał wirnika ze sprężynami płytkowymi od 

dołu do uchwytu sprężyny płytkowej.
 » Wkręć cztery śruby przez sprężynę płytkową w uchwyt 

sprężyny płytkowej.
 » Dokręć śruby kluczem imbusowym.
 » Upewnij się, że płytki sprężynowe z czerwonymi 

skrzydłami biegną równolegle do uchwytu sprężyny ze 
srebrnymi skrzydłami, aby oś była wyśrodkowana.

 » Umieść tylny koniec prowadnicy bocznej w otworze 
w prowadnicy prowadnicy bocznej, która znajduje się 
poniżej mechanizmu składania.

 » Powtórz proces po drugiej stronie.

Zamontuj	boczne	pręty
Wariant 1: belka boczna nie jest wstępnie zmontowana

Wariant 2: belka boczna jest wstępnie zmontowana w przedniej części

 » Włóż tylny koniec drążka bocznego do otworu 
w prowadnicy bocznej znajdującej się poniżej 
mechanizmu składania.

 » Przykręć przedni koniec drążka bocznego za pomocą 
dołączonych czarnych śrub imbusowych.

 » Powtórz proces po drugiej stronie.
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Włóż	koła
» Zdejmij czarne nakładki ochronne z końców osi przez i wyrzuć je.
» Lekko podnieś kabinę, aby ułatwić korzystanie z koła.
» Umieścić koło w uchwycie osi :

– Trzymaj wirnik tak, aby kciuk znajdował się
– na gumowej nasadce
– Poza piastą wirnika.
– Naciśnij i przytrzymaj gumową osłonę, aby 

otworzyć blokadę osi.
– Wsunąć oś przelotową koła do oporu.
– Zwolnij gumową osłonę, aby zabezpieczyć oś 

przelotową.
» Pociągnij koło, aby sprawdzić, czy jest zablokowane 

w uchwycie osi.
» Włóż drugie koło w ten sam sposób.
» Sprawdź, czy w kołach jest wystarczająco dużo 

powietrza (zalecane ciśnienie powietrza: 2,5 - 3 bar). W razie potrzeby użyj np. pompki powietrza 
do zaworów samochodowych do uzupełniania powietrza.

Montaż

	Zamontować	hamulec	tarczowy	(Kidgoo	Sport)
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu w zestawie dodatkowego 
hamulca tarczowego.

Zamontować	odbojnik	koła	i	osłonę	resoru	piórowego	
Odbojnik kół po obu stronach kabiny zapobiega zaczepianiu się kół o słupki lub podobne 
przeszkody. Pokrywy resorów piórowych służą jako ochrona przed zgnieceniem.

Zamontować	hamulec	nożny
» Umieść czarne moduły hamulca postojowego z 

boku na mocowaniach na osi.
» Przykręć moduły hamulca postojowego za 

pomocą 4 krótkich śrub imbusowych i pasujących 
podkładek.

» Następnie umieść hamulec nożny na metalowym 
uchwycie w kształcie litery U z tyłu kabiny.

» Pogłębić 2 długie śruby imbusowe wraz z 
podkładką w każdym z otworów hamulca nożnego 
i dokręcić je.

Niebezpieczeństwo!

Zabezpieczyć Kidgoo przed stoczeniem się przy każdym zaparkowaniu, patrz 
"Włączanie hamulca nożnego" na stronie 20.
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Montaż

	Zamontować	ochraniacze	głowy
Ochraniacze głowy służą jako dodatkowe zabezpieczenie boczne w razie przewrócenia się 
przyczepki.

» Upewnij się, że przesuwne mocowania ochraniaczy 
głowy są zamocowane po obu stronach.

» Wsuń osłonę głowy na uchwyt suwaka zgodnie 
z ilustracją.

» Upewnij się, że mechanizm mocujący wskoczy 
na swoje miejsce.

» Powtórz proces po drugiej stronie przyczepy.

Zamontować	uchwyt	do	pchania
Uchwyt do pchania ma regulowaną wysokość i służy do pchania, ciągnięcia i manewrowania Kidgoo. 
Po złożeniu uchwyt do pchania zapewnia również ochronę przed wywróceniem. Całkowicie otwórz 
uchwyt do popychania. 

» Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przyciski 
po obu stronach, patrz "Ustawianie uchwytu do 
popychania" na stronie 20.

» Całkowicie otwórz uchwyt do popychania. Aby to 
zrobić, przytrzymaj przyciski po obu stronach, patrz 
„Regulacja uchwytu do pchania” na stronie 21.

» Otwórz dwa zapięcia błyskawiczne na ramie kabiny.
» Włóż śruby rączki do uchwytu na ramie kabiny.
» Zamknij zatrzaski szybkiego zwalniania.

Uwaga!

Podczas instalowania uchwytu do popychania upewnij się, że krzywe przycisków 
są skierowane do góry (patrz rysunek). Tylko wtedy uchwyt pchający można 
ustawić we wszystkich pozycjach. 

Niebezpieczeństwo!

Upewnij się, że uchwyt pchający jest również zamontowany w trybie przyczepy 
podczas każdej podróży i jest ustawiony zgodnie z tabelą (patrz "Ustawianie trybu 
pracy" na stronie 21), tylko wtedy kabina będzie wyposażona w dodatkowy pałąk.

» Upewnij się, że przesuwne mocowania odbojników 
kół i osłony sprężyny płytkowej są przymocowane 
z obu stron.

» Wsuń odbojnik koła na uchwyt przesuwny zgodnie 
z ilustracją.

» Upewnij się, że mechanizm mocujący wskoczy na 
swoje miejsce.

» Powtórz proces po drugiej stronie przyczepy.
» Nasuń osłonę sprężyny piórowej zgodnie z 

ilustracją na przesuwne mocowanie.
» Upewnij się, że mechanizm mocujący wskoczy na 

swoje miejsce.
» Powtórz proces po drugiej stronie przyczepy.
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Dociągnij	oparcie
Stabilne oparcie jest ważnym elementem bezpieczeństwa. Pasy pod siedzeniem i za kabiną 
muszą być zawsze napięte, aby zapewnić dobre trzymanie.

» Ustaw kabinę w pozycji pionowej i otwórz dach.
» Sprawdź napięcie 4 czarnych pasów pod 

siedzeniem i mocno je dociągnij.
» Upewnij się, że paski na rzepy po wewnętrznej 

stronie samochodu, które łączą poduszki siedzeń 
bocznych ze ścianą boczną, są zamknięte.

» Otwórz pokrywę schowka i sprawdź napięcie 4 
pasków za oparciem.

» Zaciśnij wszystkie pasy w tylnym schowku.

Włóż	chorągiewkę

Niebezpieczeństwo!

Chorągiewka musi być zawsze zainstalowany w trybie przyczepy. W przeciwnym 
Kidgoo może być zbyt łatwo przeoczone przez innych użytkowników drogi.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy włożenie chorągiewki przed każdą 
podróżą - nawet w trybie buggy lub walker - i zabrać ze sobą gdziekolwiek się

» Włóż dolną część pręta chorągiewki ze środkową 
częścią do wnęki na lewej osłonie sprężyny 
piórowej.

» Przełóż górny drążek chorągiewki przez pętlę na 
lewym ochraniaczu głowy, a następnie włóż drążek 
do pomarańczowego środkowego elementu.

» Rozwiń proporczyk, aby mógł trzepotać wyraźnie 
na wietrze.

Montaż

Zamocuj	przycisk	blokujący	na	wsporniku	rumpla	(Kidgoo2)
Przykręć przycisk blokujący wraz z podkładką do 
otworu w środku mocowania dyszla.



Kidgoo 2020 Z zastrzeżeniem zmian. – 12|2019 – 17

Montaż

Opcjonalne	etapy	montażu
Koło przednie Buggy

Potrzebujesz koła buggy do trybu buggy i walker. Koło buggy jest połączone bezpośrednio z 
zawieszeniem koła przymocowanym do ramy i można go obracać o 360 °. 

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

usłyszysz kliknięcie.
» Sprawdź, czy w kole buggy jest wystarczająca 

ilość powietrza (maksymalne ciśnienie powietrza: 
1,9 bara). W razie potrzeby użyj np. B. pompa 
powietrza do zaworów samochodowych do 
uzupełniania powietrza.

a

b

 Buggy-Rad einstellen

» Ustaw za pomocą przycisku zwalniającego a  i
» przełącznik trybu pracy b  przodu
» Wybierz żądany tryb pracy: 

– Tryb buggy: koło buggy obraca się o 360 °.
– Tryb Walker: koło buggy do jazdy na wprost.
– Tryb przyczepy: zwolnij koło buggy i wyciągnij

Zamontować dyszel

Dyszel jest potrzebny tylko w trybie przyczepy. Kidgoo zawiesza się za rowerem wyposażonym w 
odpowiednie sprzęgło, patrz "Podłączanie przyczepy do roweru" na stronie 27.

Dyszel jest zamocowany w uchwycie za pomocą sworznia blokującego i może być używany w 
dwóch różnych pozycjach: 

» Pozycja holowania: Dyszel skierowany jest do przodu.
» Pozycja gotowa: Dyszel skierowany jest do tyłu i jest przenoszony pod podłogą kabiny.

W obu pozycjach dyszel jest dodatkowo zabezpieczony zamkiem.

» Pociągnij przycisk blokujący jedną ręką i 
przytrzymaj go.

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

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

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

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

Uwaga!

Zabezpiecz rower przed przewróceniem i upewnij się, że tylne koło nie wypadnie z 
mocowania osi po poluzowaniu połączenia śrubowego. Użyj np. B. stojak roboczy 
lub obróć rower, abyś mógł go położyć na siodle i kierownicy.

Niebezpieczeństwo!

Upewnij się, że rower nadaje się do ciągnięcia przyczepy rowerowej, patrz "limity 
wydajności "na stronie 4. Ponieważ oś tylnego koła może wymagać wymiany, 
najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem roweru.

Wskazówka!

Po użyciu nie musisz całkowicie usuwać dyszla. Wystarczy włożyć dyszel do 
uchwytu dyszla od tyłu, aby schować go pod podłogą kabiny, patrz "Wkładanie 
dyszla" na stronie 22.

Zamontować sprzęgło na rowerze 

» Przygotuj rower do montażu sprzęgła, odkręcając śrubę na osi tylnego koła:
– Oś szybkozamykacza: Otwórz wspornik szybkozamykacza i odkręć nakrętkę kołpakową 

po drugiej stronie tylnej osi koła.
– Oś pełna: odkręcić nakrętkę po lewej stronie tylnej osi koła.

» Zamontować sprzęgło na osi tylnego koła:
– Umieść duży otwór sprzęgła po lewej stronie tylnej osi koła, aby sprzęgło było 

skierowane na zewnątrz.
– Odkręć odpowiednią nakrętkę i dokręć ją luźno.
– Wyrównaj tylne koło, aby mogło się swobodnie obracać.
–  Ustawić sprzęgło tak, aby było skierowane poziomo do tyłu.

» Dokręcić połączenie, aby zabezpieczyć tylne koło:
– Oś szybkiego zwalniania: użyj dostarczonego 

adaptera szybkiego zwalniania. 
Dokręcić nakrętkę kołpakową, aby można było 
lekko zamknąć zacisk.

– Oś pełna: Dokręcić nakrętkę kluczem. 
Przestrzegać informacji o momencie 
dokręcania producenta roweru.
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Uwaga!

Nakrętka osi musi być mocno dokręcona, aby zapewnić wystarczającą siłę 
mocowania. Dlatego podczas dokręcania nakrętki osi należy przestrzegać 
instrukcji montażu piasty i specyfikacji momentu obrotowego producenta.

Niebezpieczeństwo!

Nakrętka osi musi być mocno dokręcona, aby zapewnić wystarczającą siłę 
mocowania. Dlatego podczas dokręcania nakrętki osi należy przestrzegać 
instrukcji montażu piasty i specyfikacji momentu obrotowego producenta.

Wskazówka!

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

Niebezpieczeństwo!

Nie używaj podkładki lub podobnego elementu w punkcie połączenia między ramą 
roweru a sprzęgłem, ponieważ może to pogorszyć stabilność połączenia.

Uwaga!

Nie używaj narzędzi, które miały kontakt z konwencjonalną stalą. Najmniejsze 
cząstki stali mogą być przenoszone, co może prowadzić do korozji kontaktowej.

Zamontuj	tylne	światło
W trybie przyczepy certyfikowane światło tylne musi być obsługiwane zgodnie z wymogami 
StVZO przy słabej widoczności lub o zmierzchu.

 » Złożyć uchwyt do przedostatniej najwyższej pozycji nad dachem.
 » Zamocuj tylne światło po lewej stronie za pomocą złożonego uchwytu.

Wskazówka!

Proszę zwrócić uwagę na załączone informacje od producenta dotyczące 
działania tylnego światła.
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Poniżej znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do dostosowania Kidgoo do żądanych trybów 
pracy i do korzystania ze wszystkich funkcji wygody.

Zaciągnij	hamulec	nożny

Niebezpieczeństwo!

Zawsze zabezpieczaj Kidgoo przed stoczeniem się podczas postoju, naciskając 
hamulec postojowy. Pamiętaj również, aby rozwiązać je w odpowiednim czasie 
przed wyruszeniem.

» Stań za kabiną i przytrzymaj ją za uchwyt do 
prowadzenia.

» Naciśnij pedał hamulca nożnego, aż zatrzaśnie się 
na miejscu, aby zablokować koła.

» Aby zwolnić hamulec, włóż palec pod hamulec 
nożny i pociągnij go, aż usłyszysz kliknięcie.

Wskazówka!

Użyj dostarczonych pasków na rzepy, aby przytrzymać linkę hamulca w miejscu w 
schowku.

Uwaga!

Jeżeli hamulec postojowy nie zadziała prawidłowo, koła nie są zablokowane a 
przyczepka może się stoczyć.

Wyreguluj	uchwyt	pchający
Wysokość rączki można zmieniać za pomocą dwóch przycisków. Uchwyt do pchania może być 
ustawiony na kilku wysokościach.

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

» Obróć rączkę do żądanej wysokości.
» Zwolnij oba przyciski, aby włączyć funkcję 

przystawki.
» Przesuwaj rączkę do góry lub w dół, aż do regulacji 

wysokości słyszalnie kliknie na swoim miejscu.
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Ustaw tryb pracy
Z Kidgoo można korzystać w jednym z następujących trybów pracy:

» Tryb przyczepy:  Zabierz dzieci ze sobą w Kidgoo 
podczas jazdy na rowerze.

» Tryb buggy:  Użyj Kidgoo jak wózka.
» Tryb Walker:  Zabierz dzieci ze sobą w Kidgoo 

podczas chodzenia.

Aby zabezpieczenie przed przewróceniem uchwytu 
do pchania zapewniało wystarczającą przestrzeń nad 
głową w trybie przyczepy, musi ono być włączone w 
przedostatnim górnym położeniu nad dachem.

Komponenty 
Status elementu w trybie 

Przyczepka Buggy Walker

Buggy Koło zdemontowane
Zamontowane
(swobodnie się 

obraca)
Zamontowane 

(sztywne)

Dyszel 
skierowane do przodu 

(Zwróć uwagę na 
obciążenie pionowe!)

skierowane do tyłu skierowane do tyłu

Chorągiewka musi być 
zamontowana

musi być 
zamontowana

musi być 
zamontowana

Uchwyt do pchania 10  –15 cm 
nad dachem kabiny wygodna wysokość wygodna wysokość

Pasek na rękę na 
uchwycie do pchania – wokół nadgarstka

w dół
wokół nadgarstka

w dół

5-punktowe pasy muszą być zapięte muszą być zapięte muszą być zapięte

Światła tylne

tylnesłaba 
widoczność lub 

ciemność podczas 
pracy 

(obserwuj StVZO)

zalecane w słabej 
widoczności lub w 

ciemności

zalecane w słabej 
widoczności lub w 

ciemności

Rower
odpowiednie 

sprzęgło musi być 
zainstalowane

– –

Niebezpieczeństwo!

Przed każdą podróżą upewnij się, że ustawienia wymagane dla odpowiedniego 
trybu pracy są spełnione. Proszę zwrócić uwagę na informacje w poniższych 
sekcjach.

Poniższa tabela pokazuje podstawowe ustawienia, które należy wprowadzić dla niektórych 
komponentów dla odpowiedniego trybu pracy:
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Wyreguluj	koło	buggy
W zależności od trybu pracy należy wprowadzić następujące ustawienia. 

Wskazówka!

Schowaj koło buggy w schowku, aby móc elastycznie korzystać z Kidgoo w 
miejscu docelowym. Instrukcje ponownego montażu można znaleźć w rozdziale 
"Montaż koła buggy" na stronie 17.

Ustaw koło, aby obracało się swobodnie (tryb buggy)

Aby manewrować w trybie buggy, koło musi się swobodnie obracać o 360 °.
 » Przesuń przełącznik trybu w górę, aby koło obracało się swobodnie.

Niebezpieczeństwo!

Kilka razy owiń opaskę zabezpieczającą wokół dyszla, aby nie zwisał w pozycji 
gotowości. W przeciwnym razie może zostać zerwany.

Używaj chorgiewki

Chorągiewki musi być przymocowany w trybie przyczepy, patrz "Używanie proporczyków" na 
stronie 16. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy to również w przypadku innych trybów pracy. 

Zdemontować koło buggy (tryb przyczepy) 

Koła buggy nie wolno montować w trybie przyczepy, ponieważ może on dotknąć w niektórych 
sytuacjach na drodze i spowodować poważne wypadki.

 » Lekko podnieś przód kabiny.
 » Naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie koła i wyjmij całkowicie koło buggy.

Zablokuj koło (tryb Walker) 

W trybie Walker koło nie może być ustawiony w poprzek kierunku jazdy. Aby wykluczyć nagłe 
zablokowanie, musisz zablokować koło w linii prostej.

 » Przesuń przełącznik trybu w dół, aby ustawić koło prosto.
 » Obróć włożone koło do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie.

Wstaw dyszel

Dyszel można ustawić w pozycji zaczepu lub przesunąć do tyłu w pozycji gotowości. Należy 
również zapoznać się z informacjami w rozdziale "dotyczącym montażu dyszla" na stronie 17.

Załóż pasek na nadgarstek

W trybach buggy i walker pasek na nadgarstek przymocowany do uchwytu do pchania musi być 
owinięty wokół nadgarstka podczas każdej jazdy. 

5-Punktowe pasy bezpieczeństwa

W każdym trybie pracy pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa muszą być odpowiednio 
wyregulowane, a każde dziecko musi być zapięte, patrz "Zapinanie dzieci" na stronie 24. 
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Zabezpiecz	ładunek
Załaduj bagaż

Niebezpieczeństwo!

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

Pozwól	dzieciom	wejść
Przygotuj kabinę

» Zabezpieczyć Kidgoo przed stoczeniem, naciskając ręczny hamulec postojowy.
» Otwórz dach 3 w 1 i otwórz go całkowicie.

» Otworzyć wymagane pasy bezpieczeństwa:
– Odblokować klamrę paska, naciskając 

przycisk.
– Wyciągnij dwa zaczepy z klamry.
– Poluzuj małe zapięcia, aby zamocować 

podkładki paska.

Wskazówka!

Użyj zygzakowatego gumowego sznurowania na zewnątrz pokrywy schowka, aby 
szybko mieć pod ręką takie przedmioty, jak kurtka lub parasol.

Załaduj miejsce do przechowywania

» Aby otworzyć schowek, poluzuj zamki magnetyczne na pokrywie schowka i podnieś.
» W schowku zapakuj większe przedmioty, takie jak torby, zabawki lub kurtki.
» Ostrożnie zamknij pokrywę.

Użyj zewnętrznej kieszeni

» Otwórz pokrywę zewnętrznej kieszeni.
» Umieść wszystkie przybory w kieszeni zewnętrznej, którą chcesz mieć pod ręką, gdy jesteś 

w ruchu.

Użyj wewnętrznej kieszeni

» Umieść butelki lub zabawki w wewnętrznej kieszeni na nogi.

Pozwól dzieciom usiąść

» Załóż odpowiedni kask rowerowy dla dzieci lub zagłówki.
» Pozwól dzieciom wsiadać jeden po drugim lub podnoś je do kabiny.
» W razie potrzeby wyreguluj zagłówki, mocując je do siedzeń na różnych wysokościach za 

pomocą pasków na rzepy.



24 – 12|2019 – Z zastrzeżeniem zmian. Kidgoo 2020

Eksploatacja

Wskazówka!

W trybie przyczepy szczególnie ważny jest zrównoważony rozkład obciążenia. 
Jeśli dwoje dzieci różni się znacznie wagą, należy pozwolić cięższemu dziecku 
usiąść na właściwym siedzeniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy w przyczepce 
Kidgoo2 przewozisz tylko jedno dziecko.

Zapnijcie dzieci

» Pociągnij czerwoną taśmę pod siedzeniem 
do przodu, aby zwolnić napięcie pasów 
bezpieczeństwa.

» Trzymaj czerwony pasek naciągnięty, abyś mógł 
wyregulować długość pasa bezpieczeństwa 
można dostosować. Wybierz odpowiednią długość, 
aby dziecko mogło być wygodnie przypięte. 

Wskazówka!

Upewnij się, że regulując długość taśmy, ciągniesz tylko samą taśmę, a nie 
poduszki, ponieważ są one mocno połączone z siedziskiem.

» Dopasuj pas bezpieczeństwa, podkładki pasa i, 
jeśli to konieczne, zagłówki do wielkości dziecka.

» Włóż język do klamry, aż usłyszysz kliknięcie.
» Sprawdź wszystkie części 5-punktowego pasa 

bezpieczeństwa pod kątem prawidłowego i 
wygodnego dopasowania.

» Zamknij małe zapięcia, aby zamocować poduszki 
pasa, jeśli poduszki pasa 5-punktowego pasa 
bezpieczeństwa są zbyt luźne. Zawsze jednak 
upewnij się, że między elementami mocującymi a 
szyjką jest wystarczająca przestrzeń. 

» W przypadku starszych dzieci dodatkowe 
mocowanie opasek na pasek nie jest zalecane.

» Pociągnij szary pas pod siedzeniem, aby 
pociągnąć za pas.
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Wskazówka!

Jeśli dziecko jest za małe na 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, zalecamy użycie 
akcesoriów takich jak. B. fotelik dziecięcy lub podnośnik fotela, gdy tylko dziecko 
będzie mogło wyprostować się.

Niebezpieczeństwo!

Przed każdą podróżą sprawdź, czy pasy bezpieczeństwa i klamry są prawidłowo 
osadzone. Awaria funkcji przytrzymującej może prowadzić do poważnych, a nawet 
śmiertelnych obrażeń w wypadku. Rozpocznij jazdę tylko wtedy, gdy wszystkie 
dzieci mają na sobie kask rowerowy lub zagłówek i są odpowiednio zapięte.
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Sprawdź rozkład ciężaru i obciążenie dyszla pociągowego

Optymalny rozkład ciężaru jest ważny dla bezpiecznego zachowania podczas jazdy: środek 
ciężkości ładunku powinien zawsze znajdować się w środku osi koła. W trybie przyczepy obciążenie 
pionowe, z jakim dyszel spoczywa na sprzęgu, nie może być ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie:
» Za duże obciążenie dyszla (> 0 kg): Sprzęgło jest zbyt mocno obciążone.
» Za niskie obciążenie dyszla (< 3 kg): przyczepa może zmniejszyć przyczepność roweru, 

podnosząc go i tym samym B. powodować sytuacje krytyczne na łukach.
» Środek ciężkości za daleko: ładunek jednostronny sprzyja przewróceniu na zakrętach.
» Schwerpunkt zu weit außen: Einseitige Beladung begünstigt das Umkippen in Kurven.

Niebezpieczeństwo!

Rozłóż obciążenie równomiernie na całej szerokości Kidgoo. 

Sprawdź obciążenie pionowe przed każdą jazdą karetki. Obciążenia podporowe poza 
dopuszczalnym zakresem 0–8 kg powodują niepożądane zachowanie podczas jazdy.

Sprawdź obciążenie dyszla pociągowego

Użyj np. waga łazienkowa do pomiaru obciążenia pionowego:
» Załaduj Kidgoo jak zwykle i zapnij dzieci.
» Nie łącz jeszcze przyczepy z rowerem.
» Ustaw wagę łazienkową obok dyszla.
» Wejdź na wagę łazienkową i zanotuj wyświetlaną wagę.
» Unieść głowicę rumpla do wysokości sprzęgu (ok. 35 cm).
» Obciążenie dyszla jest różnicą masy między bieżącą zmierzoną wartością a tą, którą 

wcześniej zanotowałeś.
– Masa musi być o co najmniej 3 kg wyższa niż wartość zmierzona bez dyszla pociągowego.
– Bez dyszla masa nie może przekraczać o 8 kg więcej niż zmierzona wartość.

Zmień obciążenie dyszla pociągowego

Dostosowujesz obciążenie dyszla, przenosząc lub zmniejszając bagaż:

» Obciążenie dyszla powyżej 8 kg: przesunąć bagaż do tyłu.
» Obciążenie dyszla poniżej 3 kg: przesunąć bagaż do przodu.

Eksploatacja

Zbyt wysoka masa całkowita

» Zmniejsz ciężar bagażu w zewnętrznej kieszeni.
» Zmniejsz ciężar bagażu w schowku.
» Upewnij się, że Kidgoo1 waży mniej niż 50 kg po załadowaniu.
» Upewnij się, że Kidgoo2 waży mniej niż 60 kg po załadowaniu.
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Połącz	przyczepę	z	rowerem

Niebezpieczeństwo!

Połączyć Kidgoo z rowerem tylko wtedy, gdy spełnione są następujące 
wymagania:

» Przyczepa jest w pełni załadowana.
» Dzieci noszą kask rowerowy lub zagłówek i są odpowiednio zapięte.
» Koło buggy zostało zdemontowane.
»  Obciążenie pionowe zostało sprawdzone i mieści się w dopuszczalnym 

zakresie (0–8 kg).

» Wyjmij zawleczkę z głowicy dyszla.
» Dociśnij dyszel pociągowy do sprzęgła roweru, 

tak aby otwory na sworzeń dzielony w sprzęgu 
i głowica zaczepowa znajdowały się jeden nad 
drugim.

» Włóż zawleczkę do otworu i zablokuj blokadę 
sworznia.

» Sprawdź połączenie sprzęgła i dyszla pod kątem 
pewnego osadzenia.

» Przeprowadzić pasek mocujący dyszla przez 
rozpórki tylnego koła, aby: Przyczepa była 
bezpiecznie połączona z ramą roweru.

» Zamocuj pasek zabezpieczający do głowicy dyszla za pomocą klamry zaciskowej. Upewnij 
się, że podczas jazdy nie może trzepotać w szprychy tylnego koła. W razie potrzeby 
kilkakrotnie owiń pasek zabezpieczający wokół ramy roweru i przymocuj koniec paska 
gumowym pierścieniem na wale dyszla.

Niebezpieczeństwo!

Zawsze upewnij się, że taśma zabezpieczająca jest założona przed użyciem 
wózka w trybie przyczepy. Ponadto należy upewnić się, że taśma zabezpieczająca 
nie dostanie się do ruchomych części roweru holowniczego.

Niebezpieczeństwo!

Zawsze mocuj dyszel do ramy roweru za pomocą paska zabezpieczającego. W 
ten sposób przyczepa pozostaje połączona, nawet gdy dyszel jest zwolniony ze 
sprzęgła.

Niezależnie od tego sprzęgło musi być zawsze prawidłowo zainstalowane, a 
połączenie z dyszlem zabezpieczone zabezpieczonym zawleczką. W przeciwnym 
razie dyszel może się poluzować i wbić w szprychy tylnego koła.

Odłącz	przyczepę
» Poluzuj pas bezpieczeństwa i owiń go wokół dyszla. Przymocuj pasek zabezpieczający do 

dyszla pociągowego za pomocą klamry zaciskowej.
» Wyjmij zawleczkę ze sprzęgła i wyciągnij głowicę rumpla ze sprzęgła.

Eksploatacja
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» Włóż zawleczkę do głowicy sprzęgającej i zablokuj ją.
» Schowaj dyszel zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym montażu dyszla na stronie 17 w 

pozycji gotowości.

Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie jedź z góry na dół; przynajmniej siatka chroniąca przed owadami musi 
być zamknięta jako ochrona przed odpryskami kamienia. Zamknij folię okienną 
przy złej pogodzie lub przy dużym ruchu.

Użyj	funkcji	komfortu
 Użyj funkcji klimatyzacji

Schowaj składany dach 3 w 1

» Zwiń dach 3 w 1.
» Umieść zwinięty dach w kieszeni na szczycie 

dachu.
» Użyj zatrzasków, aby go zablokować.

Eksploatacja

Dostosuj dach 3 w 1

Dach 3 w 1 składa się z siatki przeciw owadom, regulowanej osłony przeciwsłonecznej i osłony 
przeciwdeszczowej:

» Wewnętrzna część kabrioletu 3 w 1 musi być zamykana podczas każdej podróży, ponieważ 
zintegrowana siatka chroniąca przed owadami chroni przed owadami i małymi kamieniami.

» Zewnętrzna powłoka dachu 3 w 1 składa się z wytrzymałej przezroczystej folii i można ją 
zwinąć. Chroni przed zalewaniem i silnym wiatrem oraz odprowadza gazy spalinowe przez 
kabinę.

Otwórz osłonę: 
» Otwórz dwa boczne zamki błyskawiczne i 

zapięcie na rzep, które łączą folię okienną z siatką 
chroniącą przed owadami.

» Zwiń folię okienną i przymocuj ją u góry za pomocą 
dwóch zatrzaskowych zapięć.

Zamknij osłonę: 
» Otworzyć górne zapięcia mocujące i przetoczyć 

folię okienną na siatce przeciw owadom.
» Zamknij kaptur oraz odpowiednie rzepy i zamki błyskawiczne.

Użyj osłony przeciwsłonecznej

Osłona przeciwsłoneczna znajduje się w kapturze między siatką przeciw owadom a Zabezpieczenie 
przed wodą. Długość można regulować za pomocą rzepów.

» Zwiń folię okienną.
» Złóż osłonę przeciwsłoneczną na żądaną długość i 

zablokuj za pomocą zapięć na rzepy z boku.
» W razie potrzeby można również całkowicie 

podnieść osłonę przeciwsłoneczną i ponownie 
zamknąć osłonę przeciwdeszczową.
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Użyj okien wentylacyjnych

Okna wentylacyjne Kidgoo służą do poprawy wymiany powietrza w kabinie.

Boczne okna wentylacyjne:

 » Aby otworzyć, poluzuj zapięcie na rzep w kabinie 
i złóż.

 » Aby zamknąć, przymocuj folię z powrotem do 
zapięcia na rzep.

Niebezpieczeństwo!

Otwórz okna wentylacyjne w upalne dni lub w dużym ruchu, aby szybciej usunąć 
ciepłe powietrze lub gazy spalinowe z kabiny.

Dostosuj zawieszenie

Sprężyny płytkowe Kidgoo można regulować, po prostu przesuwając zaciski.

Uwaga!

Przy każdej podróży upewnij się, że działanie sprężyny jest odpowiednie dla 
bieżącego obciążenia. Jeśli usłyszysz trzaski podczas jazdy po nierównościach, 
zawieszenie jest zbyt miękkie. Natychmiast dostosuj ustawienie, przesuwając 
zacisk w kierunku osi koła.

Niebezpieczeństwo!

Zawsze ustawiaj te same wartości na obu sprężynach piórowych; różne skoki 
zawieszenia mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie podczas jazdy.

 » Aby przesunąć zacisk na płytach resorów piórowych, 
poluzuj śrubę radełkowaną.

 » Użyj śruby radełkowanej, aby przesunąć zacisk 
zgodnie z następującymi informacjami:

 – W przypadku bardzo lekkiego dziecka i małego 
bagażu (miękkie zawieszenie) pchnij zacisk 
całkowicie do przodu.

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

 » Mocno dokręć śrubę skrzydełkową i przesuń zacisk 
sprężyny do tej samej pozycji po drugiej stronie.

Eksploatacja
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Przechowywanie 
Do przechowywania wystarczy złożyć Kidgoo i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Proszę 
zapoznać się również z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Pielęgnacja i konserwacja" na 
stronie 33.

Niebezpieczeństwo!

Podczas ustawiania i składania kabiny możesz ścisnąć dłonie lub palce na 
ruchomych elementach. Starannie wykonuj pracę i trzymaj dzieci z dala od 
pojazdu.

» Stań za kabiną i otwórz pokrywę schowka.
» Pociągnij dwa przyciski zwalniające, aby 

zablokować mechanizm składania
» Przytrzymaj przyciski zwalniające i popchnij je do 

przodu.
» Złóż kabinę, popychając obie strony tylnej ramy 

kabiny do końokoło
» Aby uzyskać mniejszą powierzchnię, możesz 

również złożyć uchwyt do pchania i zdjąć koła.
» W najniższej pozycji uchwyt pchający 

służy również jako blokada transportowa, 
uniemożliwiając otwarcie kabiny.

Uwaga!

Kabinę złożyć tylko wtedy, gdy jest wyczyszczona wewnątrz i na zewnątrz oraz 
gdy jest całkowicie sucha.

Uwaga!

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

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

Eksploatacja
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Uwaga!

Upewnij się, że tekstylia lub części tkaniny muszą być zawsze całkowicie suche, 
aby zapobiec tworzeniu się pleśni i plam z pleśni. Zawsze używaj odpowiedniej 
osłony przeciwdeszczowej na deszcz i śnieg.

Aby zapobiec blaknięciu tkaniny, zalecamy, aby nie wystawiać przyczepy na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas transportu przyczepy w 
pojeździe należy przykryć pokrywę, ponieważ szyba pojazdu może przyspieszyć 
blaknięcie materiału.

Uwaga!

Koniecznie przestrzegaj poniższych instrukcji pielęgnacji i okresów konserwacji. 
Przeprowadzaj testy wyszczególnione na listach kontrolnych sumiennie i we 
wskazanych godzinach, aby obsługiwać Kidgoo w technicznie bezpiecznym 
stanie.

Natychmiast wymień uszkodzone elementy, patrz "Części zamienne" na stronie 
37. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym serwisem lub lokalnym sprzedawcą, 
zobacz "Informacje o pomocy technicznej" na stronie 36.

Uwaga!

Do czyszczenia używaj tylko wody i środków do pielęgnacji domu, takich jak produkty 
do mycia naczyń i pielęgnacji tekstyliów, miękkie ściereczki lub impregnaty i spray 
silikonowy. Nie używaj ostrych narzędzi ani środków czyszczących o działaniu 
ściernym. Środki czyszczące zawierające kwasy lub rozpuszczalniki również nie są 
dozwolone.

Regularna pielęgnacja i konserwacja wszystkich części i komponentów zapobiegają 
przedwczesnemu zużyciu i utrzymują ciągłość działania Kidgoo. Jest to szczególnie ważne, jeśli 
jeden z poniższych czynników mających wpływ na twoje indywidualne warunki pracy: 

 » Częste użytkowanie z dużym przebiegiem.
 » Regularna praca blisko maks. dopuszczalnej masy całkowitej.
 » Sportowy styl jazdy (gwałtowne ruszanie i hamowanie, szybkie pokonywanie zakrętów itp.).
 » Nadmierne warunki pogodowe, takie jak Promieniowanie UV, wahania temperatury, 

wilgotność, kontakt soli (sól drogowa, woda morska i słone powietrze).
 » Niekorzystne warunki przechowywania (brak przestrzeni, wahania temperatury, światło 

słoneczne i wilgoć).

Pielęgnacja

Po każdym użyciu

 » Wyczyść wnętrze kabiny.
 » Zwróć uwagę na duże zabrudzenia i usuń je natychmiast, jeśli to możliwe.

Pielęgnacja i konserwacja

Po silnych warunkach pogodowych

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

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

 » Wózek należy składać tylko wtedy, gdy jest suchy.
 » Miejsce przechowywania powinno być suche, dobrze wentylowane i chronione przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 » Jeśli temperatura przechowywania jest wysoka, koła należy trzymać z dala od kabiny, 

ponieważ guma na oponach może powodować nieprzyjemne zapachy.
 » Użyj składanego garażu Qeridoo, jeśli Kidgoo musi być trzymane na zewnątrz.

Uwaga!

Należy pamiętać, że przyczepa musi być całkowicie sucha podczas korzystania z 
opcjonalnego garażu składanego.

Okresy konserwacji

Uwaga!

Natychmiast wymień skorodowane części stalowe lub aluminiowe. Nigdy nie zginaj 
zdeformowanych lub wygiętych części aluminiowych do tyłu (ryzyko pęknięcia). 
Natychmiast wymień gięte części aluminiowe. Natychmiast wymień części plastikowe, 
np. stały się porowate lub kruche z powodu warunków pogodowych.

Przed każdą podróżą

 » Sprawdź koła pod kątem pewnego osadzenia; osie przelotowe muszą zostać zatrzaśnięte w 
uchwycie osi i nie można ich zdjąć bez naciskania gumowej osłony.

 » Sprawdź ciśnienie powietrza w kołach; powinna mieścić się w zakresie 2,5 - 3 barów.
 » Sprawdź ciśnienie powietrza koła buggy (maksymalne ciśnienie powietrza: 1,9 bara).
 » Sprawdź całkowitą wagę łącznie z dziećmi i bagażem.
 » Sprawdź załączniki i zamknięcia dachu i zamknij je, jeśli to konieczne.
 » Sprawdź, czy wszystkie pasy z tyłu i pod kabiną są bezpieczne; muszą być mocno 

dokręcone, aby dobrze trzymać górną część i oparcie.
 » Tryb przyczepy: Upewnij się, że koło buggy jest zdemontowane.
 » Tryb buggy: Upewnij się, że koło buggy może się swobodnie obracać. Owinąć uchwyt rączki 

do nadgarstka, aby zapobiec jej przypadkowemu stoczeniu.
 » Tryb Walker: Upewnij się, że koło buggy jest zablokowane w linii prostej. Owinąć uchwyt 

rączki do nadgarstka, aby zapobiec jej przypadkowemu stoczeniu.
 » Sprawdź, czy dyszel pociągowy, sprzęgło i koło buggy oraz ich mocowanie są technicznie 

sprawne.
 » Sprawdź stan kół; wymienić dętki i wentyle na czas.

Co miesiąc (lub co 200 km)

 » Sprawdź pokrycie tekstylne, wszystkie zapięcia, a także siedzenia i pasy bezpieczeństwa pod 
kątem pęknięć, zużycia i brakujących części.

 » Sprawdź wszystkie rurki ramy, a także wszystkie elementy łączące i elementy mocujące pod 
kątem oznak zużycia i uszkodzeń.

 » Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe i dzielone są bezpieczne.
 » Konserwuj wszystkie przesuwne i ruchome części sprayem silikonowym.

Pielęgnacja i konserwacja
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Co sześć miesięcy (lub co 500 km)

 » Oczyść osie przelotowe kół. Spryskaj dodatkowo osie przelotowe sprayem silikonowym.
 » Przeprowadzić dokładne wewnętrzne i zewnętrzne czyszczenie kabiny.
 » Sprawdź napięcie szprychy, musi ono wynosić od 90 do 100 kg.

Pielęgnacja i konserwacja

Co trzy lata (lub co 3000 km)

 » Zlecić pełną kontrolę specjalistycznemu warsztatowi co najmniej co trzy lata.
 » Wymień sprężynę płytkową, ponieważ są one częścią zużywającą się.

Co cztery lata (lub co 5000 km)

 » Zmień oś przelotową.

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

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

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

Ogólna	instrukcja	użytkowania	baterii

Uwagi dotyczące utylizacji pustych baterii

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

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

Uwagi dotyczące utylizacji starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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Wymiary zewnętrzne Kidgoo1 Kidgoo2
Długość (tryb przyczepy) 155 cm 157 cm

Szerokość (szerokość zewnętrzna od koła do koła) 67 cm 81 cm

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

Uchwyt do pchania wysokości
(najniższy / najwyższy wymiar ustawienia) 58 cm / 120 cm 58 cm / 120 cm

Rozmiar złożonej kabiny (W x S x D) 38 x 54 x 105 cm 38 x 67 x 105 cm

Wymiary wewnętrzne Kidgoo1 Kidgoo2

Szerokość siedziska (maksymalna szerokość na 
wysokości ramion, nad obydwoma siedzeniami) 48 cm 60 cm

Wysokość siedziska
(maksymalna wysokość między siedziskiem a 69 cm 69 cm

Na nogi
(maksymalna długość między oparciem a podnóżkiem) 51 cm 51 cm

Miejsce do przechowywania z tyłu około 38 l około 45 l

Obciążenie Kidgoo1 Kidgoo2

Tryb przyczepy na rower (kabina, koła, uchwyt, 
dyszel) 17 kg 18,5 kg

Koła Kidgoo1 i Kidgoo2
Koła

Wykonanie 20"

Opony 20 x 1,75 (47-406)

Wymiary 20", 20 – 50 mm szerokie

Wentyl Zawór samochodowy

Ciśnienie 2,5 – 3 bar 

Koło Buggy

Wykonanie 8,5"-Koło pneumatyczne

Wentyl Zawór samochodowy

Ciśnienie 1,9 bar

Warunki środowiskowe Kidgoo1 i Kidgoo2

Miejsce przechowywania Suchy, wentylowany, brak bezpośredniego
kontaktu słonecznego

Zakres temperatur przechowywania -23 °C – 65 °C

Dodatek

Dane techniczne
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Gwarancja
Wyłączna gwarancja producenta dla klienta końcowego

Qeridoo gwarantuje klientowi końcowemu, że produkt jest wolny od wad przez okres 2 lat. 
Ponadto Qeridoo oferuje przedłużoną gwarancję na ramę na 5 lat. Gwarancja jest niezależna 
od gwarancji ustawowej i nie ma na nią wpływu. Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu przez 
klienta końcowego.Gwarancja przeznaczona jest tylko dla osób kupujących po raz pierwszy i 
obowiązuje wyłącznie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Prawa z umowy gwarancyjnej nie 
podlegają przeniesieniu i dotyczą tylko pierwszego nabywcy. Zachowaj oryginalną fakturę i kartę 
gwarancyjną, są one wymagane do udowodnienia własności. Zaleca się również zachowanie 
oryginalnego opakowania w przypadku przetwarzania zwrotnego. Gwarancja nie obejmuje łożysk, 
kół, opon i innych części ulegających zużyciu. Uszkodzenia powstałe w wyniku świadomego 
lub nieświadomego, niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania, a także niewłaściwego 
przechowywania i wynikających z tego szkód są wyłączone z gwarancji. Ponadto normalne 
oznaki zużycia i wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub braku staranności, a także 
przebarwienia pokrowców są wyłączone z gwarancji.

Roszczenia z tej gwarancji istnieją tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki 
gwarancji. Kupujący rejestruje produkt w ciągu 3 miesięcy od zakupu na herstellergarantie.
qeridoo.de. Do rejestracji wymagana jest faktura z datą zakupu od autoryzowanego sprzedawcy 
Qeridoo. Wymagane są również nazwa, adres, adres e-mail i numer seryjny produktu, który 
jest zarejestrowany w celu uzyskania gwarancji producenta. Twoje dane będą bezpiecznie 
przechowywane u nas zgodnie z nowym BDSG § 1 ust. 1 (federalna ustawa o ochronie danych). 
Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia i obsługi sprawy gwarancyjnej. Qeridoo 
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przyczyny wady zgodnie z przepisami ustawowymi.

W przypadku kradzieży rejestracja służy również jako dowód własności. Gwarancja udzielana jest 
przez Qeridoo lub autoryzowanego sprzedawcę po zatwierdzeniu przez Qeridoo. Po oszacowaniu 
szkody, Qeridoo decyduje według własnego uznania, czy sprawa gwarancyjna istnieje i jak będzie 
traktowana. 

Gwarancja wygasa w przypadku niezależnych prób naprawy produktu przez klienta lub osobę 
trzecią na zlecenie klienta, a także w przypadku nieautoryzowanych zmian produktu. Koszty lub 
rekompensata za zagubione użytkowanie produktu w przypadku roszczenia z tytułu gwarancji nie 
będą zwracane. W przypadku wymiany wymieniony produkt staje się własnością Qeridoo. Jeśli 
produkt nie jest już zarządzany przez Qeridoo, produkt o porównywalnej jakości i wyborze musi 
zostać zastąpiony przez Qeridoo. Gwarancja producenta nie ma wpływu na prawa umowne lub 
prawne klienta końcowego.

Uwaga!

Nie udziela się gwarancji na następujące wady:

 » Powstawanie pleśni i plamy z pleśni.
 » Tworzenie się rdzy z niedostateczną starannością.
 »  Zwykłe oznaki zużycia, zadrapania, a także oznaki zużycia i ścierania z powodu 

niewłaściwego użytkowania.

Dodatek
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Wskazówka!

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w sprawie roszczenia gwarancyjnego. Za 
pośrednictwem naszej strony internetowej (service.qeridoo.de) możesz wygodnie 
zgłosić roszczenie gwarancyjne przez Internet, a tym samym zapewnić szybkie 
przetwarzanie.

Aby zarejestrować gwarancję producenta, potrzebujesz numeru seryjnego 
swojego Qeridoo, kopii oryginalnego dowodu sprzedaży z datą zakupu i adres 
e-mail. Numer seryjny znajduje się na naklejce na łączniku ramy w schowku.

Informacje Pomoc
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Dodatek

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

53567 Buchholz

Deutschland

URL:

Mail:

Fax:

www.qeridoo.de

info@qeridoo.de

+49 (0) 2683 9451925

Gorąca linia

+49 (0) 2683 9466577

Pon. – Czw.:   

                 

Pt:                

9.00 do 12.00 Zegar     

i 14.00 do 16.00 Zegar 

9.00 do 12.00 Zegar

Możesz znaleźć naszą aktualną listę sprzedawców w Internecie pod adresem:
haendlersuche.qeridoo.de
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Dodatek

Części	zamienne
(ważne od 2020 r)

01

15

13

12

10
11

09 08
07

06

05

04

03

Elementy ramy

02

14

Pos. Artykuł Artykuł-nr. Kidgoo1 Artykuł-nr. Kidgoo2

01 Head protector set 2019 KPNS-19-SET KPNS-19-SET

02 Parking brake set 2020 FPB-20-SET FPB-20-SET

03 Handlebar set from 2020 HGKG1-20-SET HGKG2-20-SET

04 Folding mechanism set 2020 FMKG1-20-SET FMKG2-20-SET

05 Axle set A1-20-SET A2-20-SET

06 Leaf suspension cover set 2019 BFA-19-SET BFA-19-SET

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

08 Wheel guard set RANS-18-SET RANS-18-SET

09 Tow bar mount set 2020 DEA-20-SET DEA-20-SET

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

11 Coupling bicycle connection accessory 2019 KUFA-19 KUFA-19

12 Multiwheel from 2017 set BR-17-SET BR-17-SET

13 Buggywheel adapter middle part 2020 BRAM-20-SET BRAM-20-SET

14 Basis frame set 2020 GGKG1-20-SET GGKG2-20-SET

15 Frame bar top Kidgoo 2019 Y-RSOKG-20 Y-RSOKG-20
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Inne	części	zamienne

Dodatek

Art.-Nr.: KÖRD-55

Art.-Nr.: Z-VKDA-20

Art.-Nr.: GRT-899

Art.-Nr.: Y-BFL166x25

Art.-Nr.: Y-LBRL-20

(Kidgoo1)
Art.-Nr.: KSKG1-20-SET

(Kidgoo2)
Art.-Nr.: KSKG2-20-SET

Art.-Nr.: Y-BFK127x25

Art.-Nr.: EBP-SET

Kidgoo1)
Art.-Nr.: Y-V-Q8-20-P / G

(Kidgoo2)
Art.-Nr.: Y-V-Q9-20-P / G

Art.-Nr.: Z-GUKA20-20

(Kidgoo1)
Art.-Nr.: Y-B-Q8-20-P / G

(Kidgoo2)
Art.-Nr.: Y-B-Q9-20-P / G

Art.-Nr.: GP-20-SET

Art.-Nr.: Z-GPL-20

Art.-Nr.: Z-GPR-20

Art.-Nr.: Z-SCHPO-20

Art.-Nr.: Y-KS-20

Art.-Nr.: GUR-69

Art.-Nr.: Y-RSW-K-19

Art.-Nr.: Y-RSR-K-19

Art.-Nr.: 789SCH

Art.-Nr.: SAM-18-SET

Art.-Nr.: Z-RS22
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Art.-Nr.: WIM-H-UN

Art.-Nr.: RDSH

Art.-Nr.: Z-RAR-18

Art.-Nr.: Y-BFAL-19

Art.-Nr.: Y-BFAR-18

Art.-Nr.: Y-SCHA-18

Art.-Nr.: Y-WIM-20

Art.-Nr.: Z-RAL-18

Dodatek

Art.-Nr.: Z-SBD-19

Art.-Nr.: Z-LRAM-17

Art.-Nr.: Y-SAA-18

Art.-Nr.: Z-LRMW-8.5-17

Art.-Nr.: Z-SA-MW-17

Art.-Nr.: Z-BASM-20

Art.-Nr.: Z-DKMW-20

Art.-Nr.: Z-HSHG-19

Art.-Nr.: Z-KPL-19

Art.-Nr.: Z-KPR-19

Art.-Nr.: Z-GDA-20
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