Viking Choice Fietskar handleiding
Geschikt voor fietskarren/artikelnummers: RPS149, RPS150, RPS151, RPS152

Viking Choice
Ap-onderdelen B.V.
Nijverheidstraat 8
6814 AD Herwen

Bedankt voor het aanschaffen van de Viking Choice kinderfietskar.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor uw veiligheid en maximale tevredenheid. De aanhanger moet worden
gemonteerd door een volwassene.
1. ONDERDELENLIJST.

1. Aanhangwagendissel (1 st.)

8. Zijwielen "20" (2 stuks)

2. Klemmen voor het fietsframe (1 st.)

9. Deksel - aanhangerdak (1 st.)

3. Vlag (1 st.)

10. LED-lampje (2 stuks)

4. Joggerwiel met rem en hendel (1 st.)

11. Sluitringen

5. Verstevigingsbeugel (1 st.)

12. Assen voor wielen (2 st.)

6. Externe kappen (2 stuks)

13. Blokkade

7. Aanhangwagenframe met schokabsorptie (1 st.)

14. Montagegereedschap

2. MONTAGE.
Aanhangwagen:

a) Vouw alle onderdelen van de aanhanger open op een vlakke ondergrond.
b) Breng de zijkanten van de aanhangwagen omhoog zodat ze verticaal omhoog staan, bevestig de bovenste dwarsbalk door de achterkant van de aanhangwagen
erop vast te draaien. Zet de dwarsbalk vast met pinnen en draai de schroeven vast.

c) Doe de hoes (aanhangerdak) op, maak de scheidingswand aan de achterkant van de aanhangwagen vast zodat er een compartiment ontstaat
voor kleine spullen.

d) Bevestig de dissel van de aanhangwagen met borgpennen - zoals op de afbeelding.
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e) Monteer de zijwielen - steek de wielas in het daarvoor bestemde gat in het frame, plaats de ring erin, druk op de
veerbescherming zodat het wiel klikt - je hoort een karakteristieke klik.

f) Plaats de metalen bogen die de wielen beschermen, zodat de veer in het frame van de trailer vergrendelt.

Rails zijn een extra bescherming tegen het uitschuiven van het wiel, hun montage is noodzakelijk!
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g) Bevestig de waarschuwingsvlag in het vak aan de linkerkant van de trailer.
h) Schroef aan het fietsframe onder de achterwielbevestiging (aan de linkerkant van de fiets) de beugel waarmee de aanhanger kan worden bevestigd, zoals

op onderstaande afbeeldingen te zien is - zorg ervoor dat de aanhanger een goede verbinding heeft met de beugel en dat de bevestigingsriemen
ervoor zorgen dat de aanhangwagen zelfs in een extreme situatie niet kan worden losgemaakt.

Jogger - kinderwagen:

1) Volg stappen a) - c) van de trailerhandleiding.
2) Bevestig de duwbeugel zodat de veersluitingen vastklikken.
3) Leid de remkabel zodanig dat de buitenkabel niet tegen de band of ander aanhangerelement schuurt.
4) Bevestig het voorwiel van de trailer door de knop vast te draaien om een stevige verbinding met het frame van de trailer te krijgen.

5) Ga te werk zoals in stappen e) - f) van het monteren van de aanhangwagen.

3. FUNCTIES EN GEBRUIK.
Gefeliciteerd met uw succesvolle aankoop! Uw nieuwe fietskar / jogger is uitgerust met een aantal technische
en beveiligingsoplossingen, waardoor maximale veiligheid en gebruiksgemak wordt gegarandeerd.
De aanhanger wordt gebruikt om één of twee kinderen met een totaalgewicht tot 26 kg te vervoeren. Het maximaal toegestane
gewicht van de aanhanger met passagiers mag niet hoger zijn dan 43 kg.

De set bevat een aanhanger met twee framehouders, waardoor het verwisselen van een fiets geen extra activiteiten
vereist, en een set waarmee je hem als kinderwagen kunt gebruiken (zogenaamde Jogger). De aanhanger is
gemaakt van een materiaal dat resistent is aan vocht

en weersomstandigheden, in geval van gebruik in slechte weersomstandigheden, wordt aanbevolen om
het materiaal te impregneren met daarvoor bestemde middelen.
De aanhanger is uitgerust met een veiligheidsgordelsysteem voor kinderen die met de aanhanger reizen. De veiligheidsgordels moeten elke keer
worden vastgemaakt, de twee configuraties van de veiligheidsgordels (voor één of twee kinderen) zijn weergegeven in de onderstaande
afbeelding.
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Tijdens het gebruik is het essentieel om de veiligheidsinstructies en de montage-instructies strikt op te volgen.
Voordat u de aanhanger gebruikt, dient u zich te informeren over de wegen en wettelijke voorschriften in uw land.

4. VEILIGHEID.
Kinderen mogen de aanhanger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Als een onderdeel van de trailer beschadigd of versleten is, vervang het dan door het originele, of als dit
onmogelijk is - gebruik het niet meer.
De trailer is gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen. De persoon die op de fiets rijdt en
de aanhanger trekt, moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt.
Het gebruik van achteruitkijkspiegels wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat kinderen die in de aanhanger reizen voortdurend in de gaten worden
gehouden.

De maximale snelheid die niet mag worden overschreden is 16 km / u.
Gebruik deze aanhangwagen niet als een onderdeel is beschadigd of verloren is gegaan en niet kan worden vervangen.
De persoon die de fiets bestuurt en de passagiers van de aanhanger moeten in veiligheidshelmen reizen die voldoen aan de lokale
normen.

Gebruik uw aanhanger niet op rotsachtige paden of gevaarlijke drukke wegen. Aanpassing of wijziging van de
structuur is niet toegestaan - dergelijke wijzigingen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben.

Parkeer de trailer niet in de buurt van diepe gaten in water of op andere gevaarlijke locaties.
Controleer voor elke rit of alle aansluitingen correct zijn, of de wielen goed zijn vastgemaakt en of er geen scheuren of
beschadigingen zichtbaar zijn op het frame of enig ander element van de trailer. Zorg er telkens voor dat de luchtdruk in
de banden correct is.

Wees vooral voorzichtig bij het nemen van bochten en hellingen.
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5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN AANHANGWAGENS.

Lees a.u.b. de gebruiksregels, hierdoor kunt u de aangekochte aanhanger langer gebruiken.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Om beschadiging van de hoes te voorkomen, is het raadzaam om de hoes voorzichtig en zonder scherp gereedschap uit te pakken.

Controleer bij het ophalen van de aanhanger zorgvuldig of er krassen, schaafwonden, scheuren, insnijdingen of
andere beschadigingen aan de doekconstructie en schade aan constructiedelen zijn. Daarnaast is het raadzaam om
de volledigheid van de trailer te controleren, d.w.z. of deze is geleverd conform de geplaatste bestelling.
Elke twijfelachtige werking van bewegende delen moet onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld.
Het is belangrijk om te zorgen voor geschikte omstandigheden in de kamers waar het product wordt opgeslagen, d.w.z. temperatuur van + 15
° C tot + 30 ° C, vochtigheid van 40% tot 70%. De afstand van het product tot actieve warmtebronnen mag niet minder zijn dan 1,5 meter.

PRINCIPES VAN CORRECTE WERKING
De aanhangwagen moet worden beschermd tegen mechanische schade. Het is voor volwassenen absoluut verboden om in de trailer te
zitten.
In het geval van een productvervanging tijdens de garantieperiode, behoudt de fabrikant zich het recht voor om technologische
veranderingen door te voeren, d.w.z. productafmetingen, materialen gebruikt bij de productie, decoratieve en verplaatsbare elementen,
als gevolg van de noodzaak om productdefecten te elimineren.
De afmetingen in ons aanbod zijn aangegeven in centimeters en kunnen tot 3% afwijken van de werkelijke afmetingen.

REGELS VOOR JUISTE ZORG
Er zijn algemene regels voor onderhoud en verzorging die voor alle stoffen gelden. Gebruik
en het volgen van een paar eenvoudige tips zal de levensduur van de trailer verlengen en zorgen voor tevredenheid over het gebruik ervan.

Voorkom dat vuil, stof en andere verontreinigingen op het oppervlak van de stof achterblijven. Het wordt aanbevolen om
de aanhanger eenmaal per week schoon te maken met het uiteinde van een meubelstofzuiger of met de hand met een
zachte borstel. Vermijd tegelijkertijd overmatige wrijving en krachtig stofzuigen om de stof niet te beschadigen.
Als er vettige en natte vlekken verschijnen, gebruik dan tissuepapier en vervolgens een schone, vochtige en zachte spons
zodat de vlek snel wordt opgenomen. Anders kan het vuil de vezels van de stof binnendringen, waardoor het niet effectief
kan worden gereinigd. Alleen dan kun je vlekken verwijderen door lauwwarm water en een neutraal wasmiddel voor de
handwas te gebruiken. Het vuile oppervlak moet met zachte, ronddraaiende bewegingen naar buiten worden gereinigd
binnenkant, waardoor krachtig wrijven wordt vermeden. Nadat de vlek is verwijderd, moet de stof op kamertemperatuur worden gedroogd.
Herhaal indien nodig de handeling, waarbij u het te reinigen gebied rond het bevlekte gebied breder maakt om het effect van een cirkelvormig
centrum te verminderen.

Als er koffie of thee op het oppervlak van de stof wordt gemorst, moet u de vlek onmiddellijk met een
absorberende katoenen doek afvoeren en blijvende vlekken, zoals koffieresten, verwijderen. Volg daarna de
instructies in punt 3.
Controleer voor het reinigen van de trailer hoe het te reinigen oppervlak reageert op het chemische middel door dit op
een onzichtbaar klein deel van de trailer aan te brengen. Op deze manier voorkomen we schade aan de stof,
verkleuring of andere zichtbare vervormingen als gevolg van een te agressieve werking van het middel.
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Het is belangrijk om de aanhanger te beschermen tegen huisdieren om onherstelbare schade aan de doekstructuur te
voorkomen.
AANDACHT!

In geval van een ongerechtvaardigde servicebezoek of schade veroorzaakt door de fout van de Koper, behoudt de Garant zich het recht
voor om de gemaakte kosten terug te betalen.
DE GARANTIE VALT NIET ONDER:

Defecten, beschadigingen en kwantitatieve tekorten aan elementen en accessoires zichtbaar bij aankoop.
Schade als gevolg van ondeskundig en in strijd met de regels voor gebruik, opslag en onderhoud.
Mechanische schade aan delen van de constructie en stof veroorzaakt door schuld van de Koper.
Schade als gevolg van herstellingen of wijzigingen die door of namens de Koper zijn aangebracht zonder toestemming van de Garant.

Schade en storingen veroorzaakt door dieren.
De trailer met water of een andere vloeistof onder water zetten (chemische oplossingen, kleurstoffen, bodylotions zijn bijzonder
gevaarlijk).
Verschillen van +/- 3 cm in de afmetingen van het eigenlijke meubel ten opzichte van de afmetingen van de catalogus. Gebreken
en beschadigingen waardoor de prijs van het product bij aanschaf werd verlaagd.

PRINCIPES VAN ONDERHOUD EN ZORG.
BELANGRIJK!

Om de veiligheid en bescherming van de aanhangwagen te waarborgen, dient u, voordat u met de basisreiniging begint,
een test uit te voeren op een minder blootgestelde plaats om te controleren hoe de stof reageert op reiniging.

VERBODEN is het gebruik van preparaten die chemicaliën en bleekmiddelen bevatten. Breng een kleine hoeveelheid
reinigingsmiddel aan op de vlek, wacht even en verwijder de vlek voorzichtig.

AANDACHT !

Controleer voor elk gebruik of geen enkel onderdeel van de trailer is beschadigd en of alle boutverbindingen stevig zijn
vastgemaakt.
Zorg ervoor dat uw kind de veiligheidsgordels correct draagt.
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GARANTIE KAART

Productnaam: Viking Choice Fietskar
Model / type: Verkoopdatum (volgens uw aankoopbewijs)

GARANTIEVOORWAARDEN
1. De garantsteller is:
Viking Choice
Ap-onderdelen B.V.
Nijverheidsweg 8
6914AD Herwen
2.

De garantsteller geeft 12 maanden garantie op het gekochte product.

3.

De garantieperiode begint op de datum van ontvangst van het gekochte product door de koper, samen met het aankoopbewijs en de garantiekaart.

4.

De garantsteller zorgt voor een goede kwaliteit en goede werking van het product.

5.

De garantie dekt in het bijzonder de bekendgemaakte fabricage- en materiaalfouten, die de garantsteller kosteloos zal verhelpen. Indien het verhelpen van het gebrek niet
mogelijk is, zal de Garantieverstrekker het gegeven element vervangen door, indien mogelijk, identiek aan het onderdeel waarop de klacht betrekking heeft.

6.

De garantie dekt geen schade die niet het gevolg is van fabricage- of materiaalfouten, in het bijzonder: componenten die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage
tijdens het gebruik, de gevolgen van willekeurige gebeurtenissen, gebruik in strijd met de gebruikershandleiding als gevolg van onjuiste opslag en nalatigheid bij
het onderhoud van het product.

7.

De garantie dekt evenmin de gevolgen van onjuiste installatie van aanvullende elementen die niet door de verkoper zijn aangebracht, gebreken die het gevolg
zijn van oneigenlijk gebruik, in het bijzonder gebruik dat niet overeenkomt met het beoogde gebruik, de gevolgen van ongevallen, schade als gevolg van
ontwerpwijzigingen, modificaties en modificaties. pogingen, schade als gevolg van nalatigheid van de Koper, in het bijzonder het niet naleven van de
aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing en de aanbevelingen van de Garant, schade veroorzaakt tijdens het transport, de gevolgen van natuurlijke slijtage,
contractuele boetes of schade in verband met de herstelling en de kosten van het gebruik van vervangende producten, gederfde voordelen als gevolg van de
geconstateerde gebreken

8.

De koper is verplicht het gebrek binnen 14 dagen na het ontstaan ervan te melden. Indien het defect niet binnen de gestelde termijn wordt gemeld, verliest de
koper het recht op verdere garantieclaims. Het gebruik van een defect product kan tot verdere schade leiden en brengt het risico van een ongeval en
letsel of overlijden met zich mee. De garant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het defecte product door de koper.

9.

De koper dient rechtstreeks een klacht in bij de garant. De koper draagt de verzendkosten van de geadverteerde producten naar de door de garant aangegeven
plaats. In geval van gerechtvaardigde klachten worden de kosten van levering aan de koper gedekt door de garant. De voorwaarde voor het in behandeling nemen
van de claim is de overlegging door de koper van een origineel en leesbaar aankoopbewijs en een garantiekaart. De garantsteller zal persoonlijk of via zijn
vertegenwoordiger het product inspecteren en een beslissing nemen op de klacht. Indien de klacht gegrond is, zal de Garant binnen 30 dagen na de
keuringsdatum het gebrek verwijderen of een defectvrij product leveren, waarbij:
de keuze van de garantieservice (opheffen van het defect of vervanging) behoort toe aan de Garant,

in elk geval zal de vervanging plaatsvinden in het geval van een voorafgaande dubbele reparatie,
De garantsteller behoudt zich bij het uitvoeren van de reparatie het recht voor om de materialen die bij de productie van het product zijn gebruikt te vervan gen door andere materialen van
vergelijkbare kwaliteit en gebruikswaarde,

in het geval van het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerp, is het toegestaan

om te repareren in overeenstemming met de nieuwe technologie.

10. Indien de ingediende klacht ongegrond wordt bevonden, zal de garant zijn standpunt binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk naar voren brengen en dit samen
met de motivering voorleggen aan de koper. De hierboven vermelde termijnen kunnen worden verlengd als het nodig is bepaalde onderdelen van buiten het grondgebied van
de Republiek Polen in te voeren. Alle geschillen met betrekking tot de inhoud van de garantiekaart zijn onderworpen aan de Poolse wetgeving en zullen worden beslecht door
de gewone rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Garant.
11. De garantieaansprakelijkheid vervalt door: het aanbrengen van structurele veranderingen, het schilderen van subassemblages, verlies van de garantiekaart of
verkoopbewijs, overdracht van de eigendom van het product aan een andere persoon.

12. De borgsteller deelt mee dat indien het product aan de consument wordt verkocht, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 mei 2014 betreffende
de rechten van de consument, deze garantie de rechten van de koper die voortvloeien uit het niet- overeenstemming van het product met het contract.
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