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Deleliste

NordicCab AS

Kassebunn

1

Vanntett Dernier nylon varetrekk

1

U-låsepinne

1

Hjul (20”) med faste akselbolter

2

Sykkeldrag + sikkerhetsvaier

1

Sykkelfeste

1
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BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
VIKTIG! Les brukerveiledning nøye før bruk.
INNLEDNING
Gratulerer med din nye Explorer varevogn – vognen som vil gi deg mange hyggelige turer i friluft. Sjekk delelisten til din modell
for å forsikre deg at du har mottatt alle delene. Kontakt din autoriserte Nordic Cab forhandler umiddelbart hvis noen av delene
mangler.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL! - Følg disse instruksjonene for å unngå skade.
SYKLING:
Bruk alltid en godt vedlikeholdt sykkel med gode bremser og riktig lufttrykk i dekkene. Sjekk at lufttrykk i sykkelhjul og
vognhjul tilsvarer anbefalt trykk hver gang du bruker vognen. Følg alltid Regler for sikker sykling når du er på tur.
Sykkelvogner kan velte ved uforsiktig bruk. Ikke kjør over hull eller gjenstander med høy fart. Ikke sving eller sykle i
nedoverbakker i høy fart. Alltid sving forsiktig. Anbefalt maksimum fart med sykkelvogn er 24 km/t.
Maksimumslast:
Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi som den totale maksimumsvekten på vognen ved sykling på 60 kg. Pakk den
tyngste lasten så lavt som mulig og sikre denne slik at ikke noe kan flytte på seg i vognen.
Kontroller at vekten på enden av sykkeldraget (der sykkelfestet monteres) er mer enn 2kg, men ikke overskrider 9kg
med fullasted vogn. Om vekten overskrider denne grensen reorganiser vekt i vognen eller flytt hjulene på vognen til
vekten er innenfor kravet.
Start og stopp:
Å sykle med en sykkelvogn er VELDIG annerledes enn vanlig sykling. Den økte vekten gjør at akselerasjon og
bremsing er vesentlig langsommere enn ved sykling uten sykkelvogn. Sykkel og vogn sammen er også mye lengre,
så det er viktig å beregne lengre tid ved kryssing av vei. Gjør også store svinger med tanke på vognens bredde.

Regler for sikker sykling:
ADVARSEL!
• Ikke gjør endringer/modifikasjoner på vognen.
• Før hver sykkeltur, påse at sykkelvognen ikke påvirker bremsing, pedalbevegelse eller styring av sykkelen.
• Bruk vognen kun i overensstemmelse med produsentens instruksjoner, da dette gir bedre sikkerhet mot uhell.
•
•
•
•

Største anbefalte totalvekt er 60 kg.
Ikke bruk sterke vaskemidler ved rengjøring. Mild såpe og vann skal benyttes.
Påse før hver tur at sykkelfeste er festet godt.
Hvis du ikke er vant med å sykle med sykkelvogn, burde du sykle en tur for å føle på hvordan sykkel og vogn oppfører seg
sammen.

VEDLIKEHOLD
Din Explorer er tilnærmet vedlikeholdsfri. Alle metalldeler er utformet i aluminium, rustfritt stål, forkrommet og/eller sinkbehandlet
stål. Følg disse enkle vedlikeholds råd og din Explorer vil holde seg like pen i mange år:
Hjul Vask regelmessig og smør akselboltene. For finjustering av hjulets sideveis bevegelse (“skrangling”), kan muttere på
akselboltene justeres. Påse at hjulet sitter godt fast i rammen etter en slik justering. VIKTIG – Påse at det alltid er riktig lufttrykk i
hjulet (anvist på hjul). For bedre fjæring kan noe lavere lufttrykk benyttes.
Sykkelfeste VIKTIG – Sjekk sykkelfeste, hydraulikkslange og sykkeldrag for slitasje og skader. Erstatt umiddelbart hvis skade
eller vesentlig slitasje er synlig. Pass alltid på at ikke stropper eller andre løse deler kan bli viklet inn i hjulet.
Varetrekk – PU (plastdekket) beskyttet, vanntett Denier polyester stoff. Ved behov for rengjøring, vask med mild såpe og kaldt
vann. Ikke benytt sterke vaskemidler.
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MONTERING AV SYKKELVOGN

1. Sykkeldrag
Løsne plast-klemmen som er
plassert helt inntil kassen ved å
løfte metallhåndtaket opp.
Trekk i låsepinnen (stor,
fjærbelastet låsepinne) og før
sykkeldraget inn i hullet i høyre
kant av kassen (sett forfra).
Slipp låsepinnen og skyv røret
inn til det ”klikker” på plass i
posisjon
VIKTIG
Enden av låsepinnen er rød og
skal stikke ca. 3mm ut på siden
av rammen.

2. Fest sikkerhetsvaieren
rundt låsepinnen

3. Festing til sykkel
Ta av bakre akselbolt fra

Etter at Sykkeldraget er satt i
korrekt posisjon. Fest
karabinkroken på
sikkerhetsvaieren til det røde
hengslet på vognen.

sykkelens nav.
OBS
Vær forsiktig så du ikke mister
noen små deler/fjærer.

ADVARSEL
Før bruk, alltid kontroller at
sikkerhetsvaieren er
forskriftsmessig montert og
sikter. Og ikke å bruke eller
feilbruk av sikkerhetsvaieren
kan forårsake alvorlig skade.

VIKTIG
Trykk ned metallhåndtaket på
plast-klemmen slik at
sykkeldraget sitter godt fast,
eventuelt juster med skruen på
undersiden av klemmen
(forhindrer eventuell skrangling
og slitasje).

4. Hjul
Trykk med tommelen på den
svarte knappen på enden av
akselbolten. Før den inn i det
midterste hullet på siden av
vognen.

Hvis din sykkel har tykk
aksling, må mutter skrus av.
Sett sykkelfeste over akselbolt
og sett denne tilbake inn i
sykkelens nav nøyaktig slik
som du tok den av. Hvis tykk
aksling festes mutter over
sykkelfeste.

ADVARSEL
Påse at løse deler ikke kan
komme i kontakt med
sykkelhjulet. Det er svært
viktig at sykkelfeste sitter godt
på sykkelen, og at sykkelfeste
er festet ordentlig til
sykkeldraget. Påse dette hver
gang du bruker sykkelvognen.

VIKTIG
Stram akselbolten godt til med
spaken slik at sykkelfeste
sitter godt fast. Bruk
skiftenøkkel eller fastnøkkel
hvis tykk aksling.

VIKTIG
Dra i hjulet for å være sikker på
at hjulet er låst på plass.

Slipp knappen mens du skyver
hjulet inn til du hører at
akselbolten klikker på plass.

NordicCab AS

Instruction Manual for the NordicCab Explorer

Page 4 of 6

GARANTI
Nordic Cab Solutions AS gir 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.
Kunde har reklamasjonsrett i inntil 5 år og kunde må melde ifra innen 14 dager etter at feilen er oppdaget.
NordicCab dekker ikke skader på grunn av misbruk (for eksempel kutt, rifter og hull i tøy og tekstiler), samt kosmetisk skade
(som oppskrapte eller flekkete tekstiler). Det rettes ikke feil forårsaket av forhold utenfor NordicCabs kontroll. Slike feil
inkluderer, men begrenses ikke til, misbruk, feilmontering, overlast eller feil bruk av produktet eller dets tilbehør i henhold til
skriftlige instruksjoner, sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer. Det dekkes heller ikke skade på brukers kjøretøy, last, eller på
andre personer eller annen eiendom. Slitasje som følge av vanlig bruk på for eksempel bremser, elektroniske deler, slanger og
dekk, problemer med overflate, defekte glidelåser, skade på spenner, belegg som skaller av og avfargede tekstiler dekkes ikke i
garantiperioden. Om skade forårsakes av flyselskaper eller annen fraktskade (dette inkluderer trykkskader, rifter, kutt og hull i
tekstiler, skader på hjulkapsler, håndtak og øvrige bestanddeler), dekkes ikke dette av vår garanti. I slike tilfeller bør skadekravet
rettes mot transportselskapet. Kjøper er ansvarlig for kostnaden ved å returnere komponent(er)/produkt(er) og kjøpsbevis tilbake
til stedet hvor produktet ble kjøpt.
DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de
opplysninger som kreves med hjemmel i angrettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.
Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett
ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren
innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som
spesifisert nedenfor. Firsten anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan
dokumenteres.
OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder
porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer
skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller utenfor fast utsalgssted (for eksempel dørsalg, gatesalg,
messesalg og ”homeparties”). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f eks postordresalg, internettsalg
og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til
avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
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