BICYCLE TRAILER

Gebruiksaanwijzing
Waarschuwingen
�
�
�
�
�

Laat uw hond nooit zonder toezicht alleen.
Fiets altijd voorzichtig.
Fiets niet sneller dan 16 km/h.
De maximale belasting bedraagt 40kg.
Zorg voor voldoende ventilatie op warme dagen.

Veiligheidscontrole voor gebruik
�
�
�
�

Trailer voor en na ieder gebruik controleren of hij rijklaar is.
Controleer de juiste positie van de veiligheidsbeugels aan de koppeling van de
aanhanger.
Overtuig u ervan, dat de veiligheidsband is bevestigd.
De bandendruk dient tussen 25 en 30 PSI c.q. 1,7 en 2,0 bar te liggen.

Gebruiksaanwijzingen
�
�
�
�
�

Fiets langzamer dan zonder aanhanger.
Houd er rekening mee, dat de remweg met aanhanger langer is.
Pas met nemen van bochten aan uw rijgedrag aan.
Fiets met de aanhanger alleen op verharde wegen.
Vermijd fietsen in het donker.

MONTAGE-INSTRUCTIE
OPBOUW VAN DE PASSAGIERSCABINE
Neem alle delen uit de doos. Klap beide zij-raamwerkstangen naar boven en fixeer deze met de
dwarsbalken. Steek de borgpen door het daarvoor bestemde gat en zet deze met de metalen beugel vast.

MONTEREN VAN HET WIEL
Zet het wiel op de as en druk deze aan, tot deze er duidelijk in rust. Overtuig u ervan, dat het wiel
niet van de as kan losschieten. Indien u de wielen weer moet losmaken, drukt u op de knoppen aan de
as aan de onderkant van de aanhanger.
Attentie: controleer de zijkanten van de fietsbanden, evenals het fietsloopwerk, regelmatig op
beschadigingen.

LET OP:
Foutief aanbrengen van de wielen kan ertoe leiden, dat de wielen tijdens de rit
losraken en kunnen zo zwaar letsel tot gevolg hebben.

Open nu het raam aan de bovenkant en maak uw huisdier met de gordel aan de dwarsbalk vast.

MONTAGE VAN DE AANHANGERKOPPELING
Til de aanhanger aan de voorkant op en plaats hem voorzichtig op de achterkant. Maak de borgpen los
van de dissel, klap deze naar voren tot deze parallel aan de bodem van de aanhanger ligt en fixeer deze
dan weer met de borgpen en de veiligheidshaak.
Attentie:overtuig u ervan,dat de borgpen met de haak gezekerd is.

BELANGRIJK
Gebruik de aanhanger niet zonder een op correcte wijze aangebrachte haak.
INSTAPPEN EN VASTMAKEN VAN HET DIER
Open de ritssluiting aan de voorkant van de aanhanger, laat uw huisdier instappen en sluit vervolgens
de ritssluiting en de klittenbandsluiting.
Open nu het raam aan de bovenkant en maak uw dier met de gordel aan de dwarsbalk vast.

BEVESTIGEN VAN DE AANHANGER AAN DE FIETS
Maak de fietsas aan de achterkant van uw fietswiel los, bevestig het verbindingsstuk
op de as en fixeer deze weer met de schroef van uw fietswiel. Leg nu de
veiligheidsband om een vaste stang van uw fiets en klik het aan de aangebrachte
D-ring aan de dissel.
Attentie: overtuig u ervan, dat de aanhanger zowel met de haak als ook met de
veiligheidsband bevestigd is.

ATTENTIE
Indien de koppeling de functie van uw fiets op enigerlei wijze
be
beïïnvloedt, of de koppeling niet juist sluit, gebruik de aanhanger dan
niet en neem contact op met en rijwielhandelaar voor een correcte.

MONTAGE VAN DE HANDGREEP
Steek de handgreep in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de aanhanger en fixeer
deze met de meegeleverde schroeven.

MONTAGE VAN HET VOORWIEL
Steek het voorwiel in de vierkante opening en draai de gaten zo, dat de lange schroeven er doorheen
passen. Schroef nu de zwarte draaiknop stevig vast.

