
 

 
 

 

 

 

 

  





1 Algemene waarschuwingen 

Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot 

ernstig letsel, overlijden of materiele schade. Controleer v66r de installatie of alle accessoires compleet zijn en niet beschadigd zijn. Zo niet, neem dan contact op 

met de klantenservice. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. 

Importeur kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade of letsel door onjuist gebruik van dit product. De informatie die in deze handleiding is opgenomen 

wordt geacht correct te zijn op het moment van afdrukken.  Importeur behoudt echter het recht om een van de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande 

kennisgeving of verplichting om bestaande eenheden te updaten. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist of een professionele en ervaren 

technicus. Probeer het product nooit zelfte repareren. 

 

2 Introductie 

Eigenschappen 

• Maximaal draagvermogen: 40 kg 

• Maximale aanbevolen snelheid： 15 km/u 

• Maximale aanbevolen snelheid in bochten: 10 km/u 

3 Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid 

A Waarschuwingen 

• Waarschuwing! De aanhanger is niet bedoeld voor gebruik bij hoge snelheid. 

• Waarschuwing! Uw remafstand neemt toe wan nee r u fietst met een aanhangwagen. 

• Waarschuwingl De aanhanger is niet geschikt voor het gebruiken. 

A Veiligheid 

• Volg voor uw eigen veiligheid en die van anderen altijd de lokale verkeersregels. 

 

1 General warnings 

Read all the instructions and warnings carefully before using this product. Failure to follow warnings and instructions can result in severe injury, death, or property 

damage. Before installation, check if all accessories are complete and without damage. If not, contact customer service. Keep these instructions in a safe place for 

future reference. Use this product with its original parts only.  We cannot be held responsible in the event of damage or injury due to incorrect use of this product. 

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However; We reserve the right to change or modify any of the 

specifications without notice or obligation to update existing units. Repairs should only be carried out by a specialist or a professional and experienced technician. 

Never attempt to repair the product yourself. 

2 Introduction 

Properties 

• Maximum loading weight: 40 kg 

• Maximum suggested running speed: 15 km/h 

• Maximum suggested turning speed: 10 km/h 



3 Warnings and personal safety 

A Warnings 

• Warning! The trailer is not intended for use at high speed. 

• Warning! Your braking distance will increase when biking with a trailer. 

• Warning! The trailer is not suitable for transporting children. 

• Follow the manual to assemble and use the trailer correctly and safely. 

A Safety 

• For your own safety and of others, always follow the local traffic rules. 

 

 


