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1 
BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Thule Coaster XT modellt választotta. Az új hordozója minőséget, biztonságot és 
kényelmet nyújt.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Az ehhez a használati útmutatóhoz kapcsolódó minden jog a Thule Child Transport Systems Ltd. 
tulajdonában van. Tilos a jelen útmutatóban található szöveget, adatokat és illusztrációkat reprodukálni, 
terjeszteni vagy jogtalanul kereskedelmi célra használni, valamint mások számára hozzáférhetővé tenni. Az 
utánfutó használati útmutatója a www.thule.com webhelyről is letölthető. A jelen útmutató összeállítására 
nagy figyelmet fordítottunk. Ha ennek ellenére bármilyen hibát fedez fel benne, hálásak lennénk, ha ezt a 
tudomásunkra hozná.
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1.1 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Kinek szánjuk ezt az útmutatót?
Az útmutatót a Thule gyermekszállító utánfutó 
vásárlójának és használójának szánjuk. Ő 
felelős a szerkezet megfelelő állapotban 
tartásáért, az előírt karbantartási munkálatok 
végrehajtásáért, valamint a javítások 
elvégzéséért.

1.2 AZ UTÁNFUTÓ HASZNÁLATA

A rendeltetésének megfelelően használja
Az utánfutó a megjelölt súlyhatárokon belül 
alkalmas gyermekek szállítására nappal, járdán, 
gyenge forgalmú közúton és egyéb sima 
felületű utakon. 

Az utánfutóban csomagok is szállíthatók 
az erre a célra szánt tárolókban, feltéve, 
hogy az utánfutóban ülő gyermeket ez nem 
veszélyezteti.

Ha a Thule gyermekszállító utánfutót 
rossz látási viszonyok között, szürkületkor, 
ködben, hajnali vagy esti fények mellett 
kívánja használni, biztonsága érdekében 
javasoljuk világító és fényvisszaverő eszközök 
felszerelését. 

A javasolt használat részeként, kérjük, kövesse 
a jelen útmutatót, és tartsa be a karbantartási 
előírásokat.

Nem javasolt használat
A fentiektől eltérő semmilyen használat nem 
javasolt. 

Ne használja az utánfutót emberek és állatok 
együttes szállítására, valamint göröngyös 
utakon vagy kereskedelmi célra. Ne terhelje túl 
az utánfutót, ne használja túlzott sebességgel 
és kerülje a hibák nem megfelelő javítását és a 
módosításokat. 

A gyártó nem felelős a nem javasolt, azaz 
helytelen használat miatt fellépő esetleges 
károkért. Ezt a kockázatot a használó viseli.

1.3 MŰSZAKI ADATOK

Max
xx kg

     MAX kg/lbs MAX

        x 2 6 m - 4 y 22 kg x 2 
49 lbs x 2

45 kg 
100 lbs 111 cm / 40"

Méretek fogantyú nélkül (hossz x szélesség x magasság)
91 x 77 x  67 cm
35 x 30 x 26 in

Méretek összehajtva (hossz x szélesség x magasság)
94 x 77 x 28 cm
37 x 30 x 11 in

Az összsúly kiegészítők nélkül 12 kg / 26 lb
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2 
ALKATRÉSZEK 
LEÍRÁSA

D

EC

B

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

A. Thule Coaster XT váz
B. Kerékpárutánfutó-készlet 
C. Kiegészítők sétához
D. Fogantyú 
E. Két 20 colos kerék

A
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3 
BIZTONSÁG

A Thule gyermekszállító utánfutó előnyeinek 
kihasználásához fontos annak biztonságos 
használata. Ezért nagyon fontos, hogy 
megismerje a kézikönyvben található 
biztonsági utasításokat, és hogy mindig 
betartsa őket az utánfutó használata során.

3.1 SZIMBÓLUMOK

Ez az útmutató figyelmeztetések és megjegyzések 
segítségével hangsúlyozza a biztonságot és az 
optimális használatot.

3.2 ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Fontos: Őrizze meg ezt az útmutatót.
• Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a 

gyereke veszélybe kerülhet.
•  Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
• Mindig használja a biztonsági felszerelést.
• Minden megállás után rögzítse az utánfutót a fék 

segítségével.
• Ne szállítson a megengedettnél több személyt 

vagy csomagot.
• A gyermekszállító instabillá válik, ha a gyártó által 

ajánlott súlyterhelést túllépi.
• Ne használja olyan gyerekekkel, akiknek a súlya 

meghaladja a maximális terhelhetőséget.
• Ha csak egy gyermeket ültet az utánfutóba, 

akkor a jobb oldalra ültesse.
• A Thule gyermekszállító használójának tisztában 

kell lennie az olyan kockázatokkal, mint a kihűlés 
vagy a hőstressz, amelyek a kevésbé aktív 
gyermekek esetében léphetnek fel, ha hosszabb 
ideig hidegben, illetve ha megfelelő szellőzés 
vagy hidratálás hiányában sokáig melegben 
tartózkodnak.

MEGJEGYZÉS
A megjegyzések a termék használatát 
megkönnyítő tanácsokat tartalmaznak.

FIGYELMEZTETÉS
A figyelmeztetések a Thule 
utánfutó biztonságos használatára 
és működtetésére vonatkozó 
információkat tartalmaznak. Ezek 
figyelmen kívül hagyása balesetet, 
az utánfutó kezelőjének és/vagy 
az utasának vagy utasainak súlyos 
sérülését vagy akár halálát is okozhatja.
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• Ne engedje, hogy a gyerekek testrészei, ruházata, 
cipőfűzője vagy játékai kapcsolatba kerüljenek a 
mozgó részekkel.

• Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujját a 
gyermekszállító kinyitásakor és összecsukásakor. 
Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne 
legyenek a mozgó alkatrészek közelében, nehogy 
megsérüljenek.

• Ne szereljen a gyermekszállítóra autósülést vagy 
egyéb olyan ülőalkalmatosságot, amelyet a Thule 
Child Transport Systems Ltd. nem hagyott jóvá.

• Csak a gyártó által biztosított vagy jóváhagyott 
cserealkatrészt használjon.

• Ne használjon az utánfutóval olyan kiegészítőket, 
amelyet a Thule Child Transport Systems Ltd. 
nem hagyott jóvá.

• A gyermekszállító tisztításához ne használjon 
oldószert vagy maró anyagot, csak enyhe 
szappanos vizet.

• Ne végezzen módosításokat a Thule 
gyermekszállítón.

• Ne használja a Thule gyermekszállítót nyílt tűz 
vagy láng közelében.

• Ha Thule gyermekszállítót kerékpárral használja, 
szereljen a hátuljára a CPSC (Egyesült Államok 
Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága) 
előírásainak megfelelő fényvisszaverő prizmákat.

• Mindig használjon biztonsági zászlót.
• Ne használja a Thule gyermekszállítót a kézikönyv 

elolvasása és értelmezése nélkül.
• Az utánfutó használatakor legyen fokozottan 

óvatos; soha ne lépje túl a 25 km/h (15 mph) 
sebességet, és a kanyarokban és göröngyös 
utakon lassítson le kevesebb mint 10 km/h (6 
mph) sebességre!

• Jobbra forduláskor a vontató kerékpár és a Thule 
gyermekszállító utánfutó által bezárt szög nem 
haladhatja meg a 45°-ot.

• Balra forduláskor ez a szög nem lehet nagyobb, 
mint 90°.

• A gyermekeknek mindig használniuk kell a 
biztonsági övet és a vállpárnát, és jóváhagyott 
bukósisakot kell viselniük.

• A gyermekek megfelelő elhelyezése érdekében 
kövesse a Thule gyermekszállító utánfutóhoz 
mellékelt utasításokat.

• Az utánfutóban utazó gyermeknek elég idősnek 
kell lennie a bukósisak viseléséhez és önállóan 
egyenesen kell tudnia ülni. Ha a gyermek 
egyévesnél fiatalabb, kérje ki gyermekorvosa 
véleményét.

• A gyermek feje – a sisakkal együtt – nem nyúlhat 
ki a felső keret fölé.

• A Thule gyermekszállító utánfutó kerékpárral 
történő vontatása előtt mindig nézze meg az 
érvényben lévő korlátozásokat és feltételeket 
a kerékpár használati útmutatójában, és/vagy 
érdeklődjön egy szakkereskedésben.

• Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül 
a Thule gyermekszállító utánfutóban.

• Az utánfutót csak sima felületen állítsa meg, 
majd rögzítse a fékkel.

• Vizsgáltassa át kerékpárját képzett 
kerékpárszerelővel, mielőtt az utánfutót 
csatlakoztatná.

•  A Thule gyermekszállító utánfutó maximális 
kapacitása – beleértve a gyermekeket és a 
csomagokat is – 45 kg.

• Csak tapasztalt, erős kerékpáros vontassa az 
utánfutót.

• Soha ne kerékpározzon éjszaka megfelelő 
világítás nélkül. Tartsa be a világításra vonatkozó 
összes helyi előírást.

• Az utazás előtt mindig bizonyosodjon meg 
arról, hogy a csatlakoztatott Thule utánfutó nem 
akadályozza a kerékpár fékezését, kormányzását 
vagy a pedálozást.

• Amikor a Thule gyermekszállítót kerékpár-
utánfutóként használja, az esővédőnek lezárt 
állapotban kell lennie, így megakadályozva, hogy 
por és felverődések jussanak az utánfutóba.

• Amikor a Thule gyermekszállítót kerékpár-
utánfutóként használja, a babakocsikerék soha 
nem lehet használati állapotban felszerelve (lefelé 
néző kerék). Csak használaton kívüli pozícióban 
lehet szállítani (kerékkel felfelé).

• A Thule gyermekszállító hátraborulásának 
megakadályozása érdekében az utánfutó 
hátulján lévő tárolót nem szabad túl nagy súllyal 
megterhelni. Sík terepen végezze el az alábbi 
ellenőrzést:

• Döntse hátra a Thule gyermekszállítót körülbelül 
15 cm-rel. Az utánfutónak vissza kell állnia az 
eredeti pozíciójába anélkül, hogy hátradőlne. 
A hátsó tárolókban összesen maximum 4 kg 
terhelés megengedett.

• Az EPAC által húzott kerékpár-utánfutó 
használatát törvény korlátozhatja. Tartsa be az 
összes vonatkozó helyi előírást. 

•  Vegye figyelembe, hogy kerékpár-utánfutó 
használata esetén megnő a kerékpár 
féktávolsága.

FIGYELMEZTETÉS
A termék nem alkalmas futáshoz vagy 
görkorcsolyázáshoz!

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja, hogy a gyereke játsszon 
ezzel a termékkel.
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4 
ELSŐ LÉPÉSEK

4.1 MELLÉKELT ALKATRÉSZEK

Ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész 
hiánytalanul megvan:
• Thule Coaster XT váz
• Vontató felszerelés
• Séta felszerelés
• Fogantyú
• Két 20 colos kerék
• Használati útmutató

MEGJEGYZÉS
Az utánfutót és alkatrészeit tárolja száraz 
helyen, hogy a lehető legjobb állapotban 
legyenek, amikor szüksége lesz rájuk.



51100985  -  F HU-9

4.2 AZ UTÁNFUTÓ KIHAJTÁSA

A. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig 
az alsó kereten tartva húzza szét a két részt. 
(Lásd 1. kép) 

B. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig 
a hátsón tartva húzza a hátsó keretet hátrafelé, 
amíg az önzárók a helyükre nem kattannak.  
(Lásd 2. kép)

C. Ellenőrizze, hogy az utánfutó nem hajlik össze. 
Ehhez nyomja befelé a hátsó keretet.

4.3 AZ UTÁNFUTÓ ÖSSZEHAJTÁSA

A. Két kézzel húzza ki az önzárókat a hátsó keret 
mindkét oldalán. Amint az önzárók kioldásra 
kerülnek, erősen nyomja lefelé és befelé a 
hátsó keretet. (Lásd 3. kép)

B. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig 
az utánfutó tengelyén tartva nyomja össze a 
két részt.

FIGYELMEZTETÉS
A használat előtt gondoskodjon 
arról, hogy minden rögzítőszerkezet 
aktiválva legyen.

FIGYELMEZTETÉS
Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujját 
a Thule gyermekszállító kinyitásakor és 
összecsukásakor. A sérülések elkerülése 
érdekében győződjön meg róla, hogy 
a gyermeke nincs a közelben, amikor 
kinyitja és összecsukja a terméket.

2

1 3
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4.4 A KEREKEK FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS
Minden használat előtt bizonyosodjon 
meg arról, hogy a kerekek 
biztonságosan rögzítve vannak az 
utánfutó tengelyéhez.

A. Oldja ki a féket.
B. Nyomja be, és tartsa nyomva a kerékrögzítő 

gombot.
C. Illessze be a keréktengelyt. (Lásd 1. kép)
D. Engedje el a kerékrögzítő gombot.
E. Nyomja rá a kereket a tengelyre.
F. A kerék erős megrántásával ellenőrizze 

a helyes rögzítést.
G. Ismételje meg a fenti lépéseket a másik 

kerékkel is.
H. Gumiabroncsnyomás-mérővel ellenőrizze 

mindegyik abroncs légnyomását. A javasolt 
minimális abroncsnyomás 30 psi (2,1 bar), míg 
a maximális 35 psi (2,5 bar).

I. Ha túl alacsony a nyomás valamelyik 
abroncsban, fújja fel kerékpárpumpával.

4.5 A KEREKEK LESZERELÉSE

A. Oldja ki a féket.
B. Nyomja meg és tartsa nyomva a kerékrögzítő 

gombot. (Lásd a 2. képet).
C. Húzza ki a kereket az utánfutó tengelyéből.
D. Ismételje meg a fenti lépéseket a másik 

kerékkel is.

4.6 A KERÉKTERELŐK FELSZERELÉSE

A. Helyezze fel a kerékterelőt a váz aljára az erre 
a célra fúrt lyukak segítségével. (Lásd 3. kép)

B. Igazítsa a kerékterelőn található lyukat a 
kereten lévő lyukhoz.

C. Helyezze be a csavart felülről.
D. Szorítsa meg az anyát egy 10 mm-es 

csavarkulccsal és egy csillagcsavarhúzóval (3. 
sz.) (Lásd 4. kép)

E. Ismételje meg az eljárást a másik oldalon is.

1 2

4

3
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4.7 A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

A. Álljon az utánfutó mögé, a fogantyú mutasson 
előre.

B. Két kézzel nyomja be a fogantyú két oldalán 
található rugós pöcköket. (Lásd 1. kép)

C. Csúsztassa a fogantyú két végét a váz felső 
keretébe addig, amíg a rögzítő pöckök is a 
vázba jutnak. (Lásd 2. kép)

D. Addig csúsztassa a fogantyút a vázba, amíg a 
rugós pöckök a helyükre nem pattannak.

E. Ellenőrizze, hogy a fogantyú biztonságosan 
rögzítve van-e az utánfutóhoz. Ehhez erősen 
rántsa meg. Ha jól van rögzítve, nem húzódhat 
ki.

F. A fogantyú kihúzásához a felső kereten 
keresztül nyomja be a rugós pöcköket, majd 
húzza ki a helyéről.

G. Alkalmazza ugyanezt az eljárást a fék karjának 
a fogantyúból történő eltávolításánál is.

FIGYELMEZTETÉS
A fogantyúra akasztott bármilyen 
csomag nagyban befolyásolhatja 
a Thule gyermekszállító utánfutó 
stabilitását.

MEGJEGYZÉS
A HeightRight™ állítható fogantyúnak 
két pozíciója van: egy magasabb és egy 
alacsonyabb. A fogantyú kivehető és 
megfordítható, ezzel lehet választani 
a két pozíció között.

4.8 KERÉKPÁROZÁS

4.8.1    A BIZTONSÁGI ZÁSZLÓ 
FELSZERELÉSE

A. Helyezze a zászlórudat a biztonsági zászlón 
található fém- vagy műanyag karikába.

B. Csúsztassa a zászlórudat az utánfutón 
kialakított bal oldali hüvelybe. (Lásd 3. kép)

2

1

3



HU-12 51100985  -  F

4.8.2   AZ ezHITCHTM FELSZERELÉSE 
GYORSZÁRRAL

A. Ellenőrizze, hogy a gyorszár alkalmas-e 
vontatásra.

B. Teljesen csavarja le a gyorszár anyáját a 
gyorszárról.

C. Vegye le az egyik rugót a gyorszárról.
D. Csúsztassa át a gyorszárat az ezHitch™-en 

keresztül. (Lásd 1. kép)
E. Bal oldalról jobbra mutatva helyezze be a 

gyorszárat a kerékpár tengelyébe.
F. Tegye vissza a rugót a gyorszárra a keskeny 

részével befelé, a kerékpár felé fordítva.
G. Rögzítse a gyorszár karját.
H. Tegye vissza és kézzel csavarja be a gyorszár 

gombját.
I. Nyissa ki a gyorszár karját. (Lásd 2. kép)
J. Húzza meg még egyszer egy teljes fordulattal 

a gyorszár gombját.
K. Rögzítse a gyorszár karját. (Lásd 3. kép)
L. Egy erős rántással győződjön meg róla, hogy 

a kerékpár kereke biztonságosan rögzítve 
van-e a kerékpárhoz.

FIGYELMEZTETÉS
A gyorszár gombnak teljesen 
megszorított állapotban kell lennie, és 
legalább két csavarmenetnek túl kell 
mutatnia a végén, hogy a kerékpár 
hátsó kereke ne lazuljon meg.

Mindig ellenőrizze, hogy a gyorskioldó 
megfelelően van rögzítve. A 
helytelenül meghúzott gyorszár a 
hátsó kerék esetleges meglazulását 
okozhatja.

2

1

3
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4.8.4   A VONTATÓKAR FELSZERELÉSE

A. Vizsgálja meg, hogy van-e olyan mértékű, 
károsodásra vagy kopásra utaló jel a 
vontatókaron, amely veszélyeztetheti annak 
biztonságos használatát.

B. Helyezze a vontatókart a Thule gyermekszállító 
utánfutó elé úgy, hogy a vontatógömb előre és 
jobb irányba mutasson.

C. Dugja be a vontatókart az utánfutó bal sarkánál 
található szárnyba. (Lásd 1. kép)

D. Dugja át a biztosító szeget a szárny hátsó részén 
és a vontatókaron, majd zárja le a D-kapcsot. 
(Lásd 2. kép)

E. A vontatókar erős, a Thule gyermekszállító 
utánfutótól távolodó elrántásával ellenőrizze, 
hogy az biztonságosan van rögzítve.

F. A vontatókar eltávolításához vegye ki a 
biztonsági szeget, majd húzza ki.

1

4.8.3   AZ ezHITCHTM  
FELSZERELÉSE CSAVAROS 
TENGELYRE

A. Ellenőrizze, hogy az ezHitch™ használható-e 
az Ön kerékpárjával.

B. A tengely bal oldali, a lánckerekekkel szemközti 
végéről tekerje el az anyát és távolítsa  
el az alátét(ek)et.

C. Helyezze fel az ezHitch™ tengelyrögzítőt a 
tengely bal oldalára.

D. Szerelje vissza az anyát és az alátét(ek)et a 
tengelyre.

E. Szorítsa meg az anyát a kerékpár gyártója által 
javasolt nyomatékkal.

FIGYELMEZTETÉS
A hátsó tengelyen lévő anyát legalább 
5 teljes fordulattal kell meghúzni 
ahhoz, hogy megfelelő szorítóerőt 
biztosíthasson. Néhány tengely esetén 
leveheti az eredeti alátétet, hogy 
legyen elég hely az ezHitchTM számára. 
A biztonság kedvéért egyeztessen a 
kerékpár viszonteladójával.

A kerékagy típusának függvényében 
a kerékagyhoz tartozó meglévő 
biztosító alátétnek a vázon kell 
maradnia. Kérjük, hogy a tengelyanya 
rögzítésekor kövesse a kerékagy 
összeszerelési útmutatóját és a gyártó 
nyomatékra vonatkozó előírásait.

MEGJEGYZÉS
Belső kerékagyak esetén, kérjük, tekintse 
meg a Thule belső fejes útmutatóit.

FIGYELMEZTETÉS
A biztosító szegnek mindig fent kell 
lennie. A nem megfelelően biztosított 
vontatókar utazás közben kilazulhat.

Győződjön meg róla, hogy a 
vontatókar megfelelően rögzített a 
Thule gyermekszállító utánfutóhoz. 
Helytelen összeszerelés esetén a Thule 
gyermekszállító utánfutó leválhat 
a kerékpárról.

2
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4.8.5   AZ UTÁNFUTÓ CSATLAKOZTATÁSA 
A KERÉKPÁRHOZ 

A. Állítsa az utánfutót az egyenesen álló kerékpár 
bal oldalára úgy, hogy a vontatógömb az 
ezHitch™ irányába mutasson. (Lásd 1. kép)

B. Helyezze a vontatógömböt az ezHitch™ 
elejére, és csúsztassa teljesen hátra, ameddig 
lehet. (Lásd 2. kép)

C. Fentről lefelé dugja át a biztosító szeget az 
ezHitch™ tengelyrögzítőbe.

D. Húzza le a gumifület a biztosító szeg 
kiálló végén, így rögzítse azt az ezHitch™ 
tengelyrögzítőre. (Lásd 3. kép)

E. Kösse át a kerékpárvázat a biztonsági szíjjal, 
és akassza a kapcsot a D-gyűrűre.  
(Lásd 4. kép) 

FIGYELMEZTETÉS
Mindig a fent leírt módon rögzítse 
a tengelyrögzítő biztonsági szíját. 
A szíj kiegészítő védelmet biztosít 
az utánfutó működés közbeni 
leválása ellen. Ha valamilyen okból 
kifolyólag nem tudja a tengelyrögzítő 
biztonsági szíját a kerékpárváz 
köré hurkolni, akkor ne használja a 
kerékpár-utánfutót. Ha nem szereli 
fel a tengelyrögzítő biztonsági szíját, 
a Thule gyermekszállító utánfutó 
leválhat a kerékpárról.

FIGYELMEZTETÉS
A vontatókar terhelésének 0,1 kg és 
8 kg között kell lennie. Ez az érték 
úgy ellenőrizhető, hogy megmérjük 
a vontatókar vége által lefelé 
kifejtett erőt, miközben a Thule 
gyermekszállítóban gyermekek 
tartózkodnak, és az teherrel van 
megpakolva.

1

2

3

4



51100985  -  F HU-15

4.9.1    A VONTATÓKAR BEÁLLÍTÁSA 
SÉTÁHOZ 

A. Tolja befelé a vontatókart, amíg a karon lévő 
elülső lyuk egybe nem esik a szárnyban lévő 
lyukkal.  
(Lásd 2. kép) 

B. Dugja át a biztosító szeget a szárny hátsó 
részén és a vontatókaron, majd zárja le a 
D-kapcsot. 
(Lásd 3. kép)

C. A vontatókar erős, a Thule gyermekszállító 
utánfutótól távolodó elrántásával ellenőrizze, 
hogy az biztonságosan rögzült.

4.8.6   AZ UTÁNFUTÓ LEVÁLASZTÁSA 
A KERÉKPÁRRÓL

A. Oldja le a biztonsági szíjat a kerékpárvázról. 
(Lásd 1. kép)

B. Húzza le a gumifület a biztosító szeg végéről.
C. Húzza ki a biztosító szeget felfelé az ezHitch™ 

tengelyrögzítőből.
D. Húzza előre és kifelé a vontatógömböt az 

ezHitch™ tengelyrögzítőből.

4.9 SÉTA

1

2

3
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4.9.3   A SÉTÁLÓKERÉK TÁROLÁSA 
KERÉKPÁROZÁS KÖZBEN 

A. A D-kapocs kioldásával, a tű kihúzásával vegye 
le a sétáló kereket.

B. Fentről dugja be a sétáló kereket a vontató 
karba. (Lásd 3. kép) 

C. Rögzítse a sétáló kereket, majd zárja le a 
D-kapcsot. (Lásd 4. kép)

4.9.2   A SÉTÁLÓ KEREKEK BEHELYEZÉSE 

A. Alulról dugja be a sétáló kereket a 
vontatókarba. (Lásd 1. kép) 

B. Rögzítse a sétálókereket a tűvel, majd zárja 
le a D-kapcsot.(Lásd 2. kép)

1 3

2 4

FIGYELMEZTETÉS
Mindig győződjön meg róla, hogy 
a babakocsi kereke megfelelően 
és teljesen le legyen zárva. Ennek 
ellenőrzéséhez mozgassa a babakocsi 
kerekét függőleges irányban felfelé és 
lefelé.
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5 
HASZNÁLAT 
ÉS FUNKCIÓK

5.1 A FÉK BEÁLLÍTÁSA

A. Fogja meg a fékkaron található piros 
fogantyút, és húzza lefelé. (Lásd 1. kép)

B. A fék alkalmazása után mindig ellenőrizze, 
hogy a rögzítőfék működik-e. Amennyiben 
igen, az utánfutó nem gurulhat sem előre, sem 
hátra.

C. Kioldásához nyomja felfelé a fékkaron található 
piros fogantyút (Lásd 2. kép).

1 2

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne hagyja a gyerekét felügyelet 
nélkül ebben a Thule utánfutóban.

A gyerek behelyezése és kivétele előtt 
mindig aktiválni kell a féket.
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5.2 BIZTONSÁGI ÖVEK BEÁLLÍTÁSA

A. Húzza be a féket.
B. Hajtsa fel az esővédőt.
C. Lazítson meg minden csatot az öveken.
D. Oldja le az övpánt csatját a vállpántról úgy, 

hogy benyomja a piros kioldógombot.
E. Ültesse be a gyereke(ke)t.
F. A vállpántok ülés hátulján, a függőleges 

pántokon található magasságállítóit csúsztassa 
a gyermek(ek) vállának magasságába.  
(Lásd 1. kép) 

G. Emelje fel az övpántot, kapcsolja össze a két 
vállpánt csatját, majd helyezze őket az övpánt 
csatjába. (Lásd 2. kép).

H. Állítsa be a pántrendszert a vállpántok 
hosszállítójával úgy, hogy az övpánt csatja a 
gyermeke mellkasa alá essen. (Lásd 3. kép).

I. Húzza meg szorosan a két vállpántot úgy, 
hogy lefelé húzza a szabadon lévő végüket. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy az övpánt és a 
vállpántok szorosak. Bizonyosodjon meg arról, 
hogy a vállpárnák szivacsozása a gyerek vállain 
vannak.

1

3

FIGYELMEZTETÉS
Az ülés nem alkalmas 6 hónaposnál 
fiatalabb gyermekek számára. Fiatalabb 
gyermekek esetében használja a Thule 
babáknak készült kiegészítőjét!

MEGJEGYZÉS
Amikor csak egy gyermeket ültet be az 
utánfutóba, mindig a jobb oldalra ültesse.

2
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5.3 AZ ESŐVÉDŐ HASZNÁLATA

A. Ha növelni szeretné az utánfutóban a 
légáramlást, göngyölítse fel a műanyag 
ablakot. A fedél tetején található rugalmas 
gyűrűkkel rögzítheti a felcsavart ablakot. (Lásd 
1. kép).

B. Ha szeretné megvédeni az utánfutó belsejét 
az időjárás viszontagságaitól, engedje le 
a műanyag ablakot. A fedél alján található 
tépőzárral rögzítheti a leengedett ablakot.

C. A borítás felnyitásához bontsa ki a tépőzárat 
az utánfutó borításának alsó sarkain.

D. A borítás lecsukásához húzza le a fedél elejét, 
és a tépőzár segítségével rögzítse annak 
minden egyes sarkát. (Lásd 2. kép)

FIGYELMEZTETÉS
A Thule gyermekszállító utánfutó 
használójának tisztában kell lennie 
a kockázatokkal, például a hosszabb 
ideig hidegben való tartózkodás által 
okozott kihűléssel, illetve a hőstresszel, 
amelyet a sokáig melegben történő 
tartózkodás okozhat megfelelő 
szellőzés vagy folyadékfogyasztás 
hiányában.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor a Thule gyermekszállítót 
kerékpár-utánfutóként használja, az 
esővédőnek lezárt állapotban kell lennie, 
így megakadályozva, hogy por vagy 
felverődések jussanak be az utánfutóba.

1

2
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5.4 A NAPELLENZŐ HASZNÁLATA

A. A Thule gyermekszállító utánfutó hátuljának 
lezárásához tekerje le a hátsó vásznat az 
utánfutó hátulján, amit a vászon alján lévő 
tépőzárral rögzíthet.

B. A gyermek utasterének elsötétítéséhez tekerje 
le a hátsó vásznat az utánfutó elején, amit 
a napellenző alján lévő tépőzárral rögzíthet. 
(Lásd 1. kép) 

C. A Thule gyermekszállító utánfutó elejének és 
hátuljának teljes felfedéséhez göngyölítse fel a 
hátsó vásznat, amit a vászon tetején található 
rugalmas gyűrűkkel rögzíthet.

FIGYELMEZTETÉS
Ne szállítson a megengedettnél több 
személyt vagy csomagot!

5.5 TÁROLÁS

Az utánfutó a következő tárolókkal rendelkezik:
A. Egy nagy zseb hátul. (Lásd 2. kép)
B. Egy kis hálós zseb az utánfutó elején, a belső 

részen. (Lásd 3. kép)

1 2

3
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6 
TOVÁBBI  
INFORMÁCIÓK

6.1 KIEGÉSZÍTŐK

A Thule utánfutójával számos kiegészítő 
használható:

• Thule függőágy csecsemők részére
• Thule oldal- és fejtámasz
• Thule bundazsák
• Tengelyre szerelhető Thule ezHitchTM

• Thule belső fejes konzoladapter
• Thule adapter 12 mm-es tengelyhez
• Thule palacktartó
• Thule pohártartó
• Thule tárolófedél
• Thule esővédő

További információkért keresse fel a helyi 
kereskedőjét, vagy látogasson el a weboldalunkra:  
www.thule.com.

6.2  JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a Thule utánfutót és 
tartozékait, sérüléseket vagy az elhasználódás jeleit 
keresve.

Fém alkatrészek
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e horpadások vagy 
repedések. Ne használja a Thule gyermekszállító 
utánfutót, ha valamelyik fémalkatrész repedt vagy 
behorpadt.

Rögzítők
Rendszeresen ellenőrizze a Thule gyermekszállító 
utánfutót, hogy valamelyik rögzítő nem hajolt-e 
el, nem törött-e, nem veszett-e el vagy nincs-e 
meglazulva. Cserélje ki a sérült rögzítőket, pótolja az 
elveszetteket és húzza meg a lazákat.

Szövetanyagok
Ellenőrizze rendszeresen a szövetanyagokat, hogy 
nem szakadtak-e, nincsenek-e rajtuk kikopott részek, 
illetve más sérülések. A gyerek kidughatja a kezét 
a szöveten keletkezett lyukon, így hozzáérhet a 
kerékhez vagy a földhöz.

Kerekek
Tisztítsa meg a keréktengelyeket és zsírozza be 
vagy olajozza meg az összes látható, mozgó 
alkatrészt. Legalább évente egyszer ellenőriztesse 
és szervizeltesse a kerekeket.

Javasoljuk, hogy évente egyszer vigye el a Thule 
gyermekszállító utánfutót egy kerékpárszervizbe, 
hogy azt a lehető legjobb állapotban tudja tartani.

Rendszeresen tisztítsa le a Thule gyermekszállító 
utánfutót enyhe, szappanos meleg vízzel. Soha ne 
használjon maró tisztító- vagy oldószereket.

FIGYELMEZTETÉS
A Thule utánfutó megfelelő 
karbantartása és ápolása jó hatással 
van a teljesítményére és biztonságára.
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6.3 TÁROLÁS

A Thule gyermekszállító utánfutót és a tartozékokat 
tárolja száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. 
Ha lehet, akassza fel a Thule utánfutót. Az utánfutót 
tárolás előtt szárítsa meg, így megelőzve a penész 
kialakulását és a baktériumok megtelepedését. Ne 
tárolja a kerekeket úgy, hogy azok hozzáérnek az 
ablakokhoz. Az utánfutót ne tárolja hosszú ideig 
kerékpárhoz kapcsolva.

6.4 ELHASZNÁLÓDÁS ÉS KOPÁS

A Thule gyermekszállító utánfutó nagyon tartós és 
hosszú használatot biztosít. Az elhasználódása több 
tényező függvénye.

Használat és megtett távolság
Minél többet használja a Thule utánfutót, és minél 
nagyobb utat tesz meg vele, annál jobban kopik.

Javítás és karbantartás
A Thule utánfutó jó állapotának megőrzésében 
kulcsfontosságú a tisztítás és a karbantartás.

Tárolás
A Thule utánfutó helyes tárolása csökkenti az 
elhasználódását, különösen a szövetanyagok 
kopását.

A használat típusa
Az éles fordulások, valamint a hirtelen gyorsulások 
és fékezések növelik a különféle alkatrészek kopását, 
különösen a fékekét és az abroncsokét.

Időjárás
A különböző időjárási viszonyok másképpen 
hatnak az egyes alkatrészekre. A közvetlen napfény 
elsősorban a szövetet, az ablakokat és a gumikat 
koptatja. A levegőben vagy az úton lévő só a 
kerekeket és a szövetpadlót károsítja. A piszok és 
a sár bekerülhet a mozgó alkatrészekbe és szintén 
hozzájárulhat az elhasználódáshoz.

Az utánfutó túlzott igénybevétele is korai 
elhasználódáshoz vezethet. A Thule gyermekszállító 
utánfutó használata és ápolása nagyban befolyásolja 
az elhasználódás gyorsaságát.
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