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Chariot Carriers-Vozíky Chariot 
 
 
PŘIJMĚTE BLAHOPŘÁNÍ A DÍKY ZA ZAKOUPENÍ VOZIKU CHARIOT! 
 
CTS - Child Transport System = systém přepravy dětí 
 
Přijměte blahopřání k výběru terénního vozíku pro přepravu dětí, modelu Ready Chassis, klíčového  
výrobku světové novinky CTS. Váš nový CTS vozík představuje špičkovou kvalitu, bezpečnost a pohodlí. 
A další úpravy Chariot CTS Vám navíc umožní uspokojit veškeré nároky na přepravu Vašeho dítěte. 
Úpravy CTS, které jsou k dostání u Vašeho prodejce Chariot, jsou následující:  
1. Úprava na běhání 2. Úprava na cyklistiku 3. Úprava na kočárek (jen kolečka)  
4. Úprava na turistiku 5. Úprava na běžecké lyžování       
 
DÚLEŽITÉ Před použitím vozíku Chariot si pozorně přečtěte návod. 
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 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
 
Tato příručka obsahuje velké množství VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Nesprávná montáž či nesprávné 
používání vozíku může vést k vážnému či smrtelnému zranění Vás nebo Vašich pasažérů.  
 

- Neumísťujte dovnitř vozíku autosedačky a jakékoliv jiné sedáky neschválené výrobcem. 
- Neprovádějte na vozíku žádné úpravy. 
- Vozík se může stát nestabilním, je-li k němu upevněna taška nebo síťka neschválená výrobcem. 
- Vyvarujte se kontaktu jakékoliv části těla dítěte, oblečení, tkaniček nebo hraček s pohyblivými 

částmi vozíku. 
- Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru. 
- Nedodržení návodu může vést k vážnému či smrtelnému zranění Vás nebo Vašich pasažérů. 
- Maximální nosnost vozíku je 45 kg (včetně váhy dítěte/dětí a nákladu). Nepoužívejte pro děti 

překračující váhový limit. 
- Nepoužívejte čistící prostředky. Čistěte pouze jemným mýdlem a vodou. 
- Používá-li se vozík jen pro jednoho pasažéra, musí sedět na středu. 
- Pasažéři musí vždy používat popruhy. 
- Maximální tlak v duších je 30-35 psi. 
- Při montáži a demontáži buďte pozorní a vyvarujte se uskřípnutí prstů. 
- Nikdy nepoužívejte vozík při chůzi do a ze schodů a v prudkých svazích. 

 
Při použití vozíku v úpravě na běhání a na kočárek dbejte následujícího: 

- Vždy používejte bezpečnostní poutko na zápěstí. 
- Při stání vždy zajistěte parkovací brzdu. 
- Nikdy s vozíkem nebruslete na kolečkových bruslích. 
- Maximální zátěž v zadním úložném prostoru je 1 kg. Při přetížení kapsy může být vozík nestabilní. 
-  

Při použití vozíku na cyklistiku dbejte následujícího: 
- Odrazky splňující předpisy CPSC musí být viditelně umístěny na zadní části vozíku a po stranách 

kol. 
- Před každou jízdou se ujistěte, zda připevněný vozík nezasahuje do brzd, šlapání či řízení kola. 
- Nikdy nejezděte v noci na kole bez odpovídajícího osvětlení. Řiďte se  místními předpisy pro 

osvětlení. 
- Jezděte s mimořádnou opatrností, nikdy nepřekračujte rychlost 25 km/hod a zpomalte na 10 

km/hod jedete-li do zatáčky a po nerovné vozovce. 
- Použití vozíku mění stabilitu a brzdící a jízdní vlastnosti kola. 
- Vždy používejte vlaječku ke zvýšení viditelnosti. 
-  Pro jízdu ve vozíku za kolo musí dítě dovršit 1 roku a musí umět sedět vzpřímeně bez opory. 
- Pasažéři musí vždy nosit cyklistické helmy schválené CPSC nebo CE.              

 
 
ÚDRŽBA, PÉČE A USKLADNĚNÍ VOZÍKU 

A. Údržba závěsu – Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou závěs a zabezpečovací 
pásek řádně připojeny. Pravidelně kontrolujte, zda není závěs poškozen, nalomen 
atp. Vyměňte jej při prvním náznaku poškození. Jakékoliv poškození/zničení 
kterékoliv části vozíku Chariot  by mělo být okamžitě opraveno/vyměněno, aby se 
předešlo zranění osob. 

B. Péče o potah/boudu – Váš vozík Chariot je vyroben z pevné, odolné, nepromokavé 
látky. Potah čistěte jen obyčejným mýdlem nebo jemným čistícím prostředkem a 
teplou vodou. Vytřete do sucha. Neperte v pračce. 

C. Kola a středové osy -  Kola by měla být alespoň dvakrát ročně kontrolována 
značkovým prodejcem Chariot. Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte před každým 
použitím vozíku, zda není uvolněn výplet kola či středová osa.  

D. Kostra kola a upnutí – Pravidelně kontrolujte, zda jsou matky a šroubky dostatečně 
utaženy. 
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E. Uskladnění – Vozík skladujte v suchém a dobře větraném prostoru. Před 
uskladněním se ujistěte, zda je vozík suchý, předejdete tak zplesnivnění. Není-li 
vozík používán, chraňte jej před sluncem, zamezíte tím vyblednutí. Neskladujte 
vozík připojen ke kolu. 

Před každým použitím zkontrolujte všechny části Vašeho vozíku! 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Šestnáct důležitých pravidel pro bezpečné používání vozíku Chariot. 
 

1. Před použitím vozíku si pozorně přečtěte veškeré pokyny! Nesprávné pochopení a neřízení se 
těmito pokyny může vést k jinak vyhnutelné nehodě, při které Vy a/nebo Vaši pasažéři mohou 
utrpět vážné či smrtelné zranění.  

2. Bezpečné a správné používání tohoto výrobku je na Vaši zodpovědnost! Před používáním 
vozíku jeďte zkušebně na projížďku na kole, jděte na procházku či si zaběhat nebo na tůru  se 
zatíženým vozíkem (zatíženým na více než je předpokládaná váha s dětmi a nákladem) a tím se 
ujistěte, že zvládnete naložený vozík při každé z těchto aktivit. Buďte mimořádně opatrní na 
svazích a snažte se jim pokud možno vyhnout. Vedle zásad bezpečné jízdy se vždy řiďte níže 
uvedenými pravidly. 

3. Ujistěte se, že je Vaše kolo v dobrém provozuschopném stavu. Doporučujeme pravidelnou 
bezpečnostní prohlídku u certifikovaného mechanika jízdních kol. 

4. Neupravujte vozík ani kolo. V případě, že si nejste jisti, zda je Vaše kolo kompatibilní s vozíkem, 
obraťte se na Vašeho prodejce Chariot.  

5. Při použití za kolem musí být děti min. 1 rok staré a musí samy umět sedět vzpřímeně. Před 
přepravou dítěte mladšího než jeden rok se poraďte s dětským lékařem.  

6. Nepřekračujte maximální zátěž 45 kg. Tato váha zahrnuje váhu dítěte/dětí a nákladu. Předměty 
přepravované ve vozíku musí být řádně připevněny, aby se zabránilo jejich pohybu během jízdy. 
Nestabilní náklad a přetížení způsobují zhoršení stability a řízení vozíku. 

7. Vždy bezpečně a pevně zapněte popruhy kolem ramen, pasu a v rozkroku dítěte. Pravidelně 
kontrolujte polohu ramenního popruhu, zejména u spícího dítěte. Ujistěte se, že děti nemohou 
strčit prsty do výpletu kola. Poučte děti, že nesmí poskakovat, houpat se a naklánět se. 

8. Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru. 
9. Pro hladkou jízdu udržujte duše kol vozíku nahuštěné na doporučený tlak uvedený po straně 

pláště.  Před každým použitím zkontrolujte tlak v duších. Přehuštěné duše mohou způsobit 
převrácení vozíku. 

10. Vozík používejte jen u bezmotorových kol schopných uvézt navíc váhu vozíku a dítěte. 
Nepoužívejte vozík u elektrických kol, motocyklů, mopedů, automobilů a jakýchkoliv dalších 
motorových vozidel. Na návodu k Vašemu kolu či u prodejce si ověřte, že je Vaše kolo 
kompatibilní s vozíkem.                    

11. K opoře kola s připojeným vozíkem nepoužívejte stojánek ani žádnou jinou parkovací pomůcku. 
Připojený vozík může změnit rovnováhu kola a zapříčinit tak nefunkčnost stojánku. Při pádu 
může dojít k poškození kola a vozíku. 

12. Vždy používejte vlaječku pro zvýšenou viditelnost, která je dodávána spolu s vozíkem. 
Nepředpokládejte, že máte přednost v jízdě. Nepoužívejte vozík v místech s velkým provozem, 
jako např. na rušných ulicích, dálnicích či kdekoliv, kde může být nebezpečné jet s dítětem.  

13. Vždy zkontrolujte, že jsou zabezpečeny skládací úpony a udržují vozík ve vzpřímené poloze. 
14. Vyvarujte se jízdě v noci. Vaše schopnost vidět a být viděn je značně snížena. Musíte-li jet 

v noci, používejte na svém kole odpovídající osvětlení a oblečte si zářivé reflexní oblečení. 
15. Cyklista i děti musí nosit schválené cyklistické helmy. Je-li Vaše dítě příliš malé na to, aby mohlo 

řádně nosit nejmenší helmu, nemělo by ve vozíku jezdit.   
16. Vždy dodržujte veškeré dopravní předpisy a používejte správnou signalizaci rukama. 
 

       VAROVÁNÍ!  
        Vozíky za kola se mohou převrhnout a způsobit tak vážné zranění pasažérovi/cyklistovi.    
         Náraz kola na překážku může způsobit převrácení vozíku při jakékoliv rychlosti.  
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MONTÁŽ CTS VOZÍKU CHARIOT, MODEL READY CHASSIS 
 
Váš vozík Chariot je dodáván ve stavu  složení na 99% . Počáteční montáž trvá několik málo minut. Poté 
jej lze složit a rozložit v několika sekundách. 
 
1.0 Montáž a demontáž vozíku 
 
POZNÁMKA: Vše popisováno z pohledu pasažéra sedícího ve vozíku. 
 
Postavte se k zadní části vozíku. Uchopte horní rám a vytáhněte ho vzhůru až do zastavení.  
POZOR: Provádějte tlakem na spodní tyče zpod středních držáků a vyvarujte se tak uskřípnutí prstů.  
Zatlačte na levý i pravý spodní tubus až do „cvaknutí“ při pohybu nazad přes střed a zapadnutí 
samoupínacích disků. 
VAROVÁNÍ: Před použitím vozíku se ujistěte, že jsou skládací úpony řádně zapadnuté, jinak by se mohl 
vozík složit. 
 
Vozík demontujte vytažením skládací pojistky a zatlačením na pravý i levý spodní tubus až do úplného 
rozložení. 
POZOR: Nedemontujte vozík bez předchozího vytažení skládací pojistky. 
 

1.1 Montáž kol 
Clevis Axle-hřídelka, Hollow Axle-pouzdro středové osy 
1. Palcem stiskněte gumovou čepičku na středové ose kola a zasuňte zcela hřídelku do pouzdra 

středové osy. Úplné nasazení a zajištění poznáte podle cvaknutí. DÚLEŽITÉ: Po montáži kola si 
zatáhnutím za kolo směrem ven ověřte, zda je středová osa správně zapojená. Namontované kolo by 
mělo pevně držet. Není-li tomu tak, vozík nepoužívejte a nechte jej spravit u svého prodejce.  

2. Opakujte všechny kroky u druhého kola. 
 

1.2 Rukojeť 
Nasaďte oba konce rukojeti do hliníkových tyčí umístěných na horní zadní části vozíku.  
 
VAROVÁNÍ: Nesprávné nasazení rukojeti a neužití bezpečnostního poutka na zápěstí může vést k ujetí 
vozíku a tím způsobit vážné zranění. 
 
Pro úplné zasunutí rukojeti stiskněte obě pérová tlačítka. Plného zajištění rukojeti na svém místě je 
dosaženo vyskočením obou pérových tlačítek z otvorů umístěných na vnitřní straně tyčí. 
 
Výška rukojeti se nastavuje stlačením pérových tlačítek a povytažením rukojeti z hliníkových tyčí. Pootočte 
rukojeť o 180° a znovu ji zasuňte do hliníkových tyčí. 
 

1.3 Parkovací brzda 
Parkovací brzda je umístěna na středu zadní středové osy pod zadní taškou. 
 
Parkovací brzdu zajistěte sešlápnutím brzdové tyče dolů. 
 
Parkovací brzdu odbrzděte zvednutím brzdové tyče nahoru. 
 

1.4 Nastavení váhy (Cougar 1, Cougar 2) 
Modely Cougar jsou vyráběny s jezdcem na nastavení váhy. Doporučujeme čtyři možná nastavení, ale 
může se používat v jakékoliv pozici. Doporučená nastavení jsou vytvořena pro použití vozíku na cyklistiku. 
V úpravě na kočárek a na běhání může být nastavení slabší či pevnější. Možno zjistit zkusmo. 
 
POZNÁMKA: Váhu určíte součtem váhy pasažérů a nákladu. Nastavení se provádí uvolněním knoflíku, 
posunutím jezdce a utažením knoflíku. 
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POZNÁMKA: Jezdec je třeba umístit vedle uvedené váhy (ne na horní hodnotu). 
 
Vydává-li jezdec cvakavý zvuk, znamená to, že nastavení váhy je příliš nízké a jezdec musí být posunut 
dál směrem dozadu. V základu by mělo být nastavení jezdce na obou stranách stejné, nicméně, může být 
i na každé straně jiné, vezeme-li dvě děti o rozdílné váze. 
 
/nad 34 kg--- / 22,5-34 kg--- / 11-22,5 kg--- / 0-11 kg--- /      
/       4            /         3            /           2           /        1        / 
 
V tabulce jsou znázorněny 4 pozice nastavení, přičemž 1 znamená zátěž nejmenší a 4 zátěž největší. 
 
       1.5 Plášť proti nepřízni počasí 
 
Přetáhněte smyčky na zadních rozích pláště přes hliníkové tyče v horní zadní části vozíku. 
 
Připněte přední rohy pláště na cvočky na předních spodních rozích rámu. 
 
Poznámka: Vozík Chariot obsahuje prvky kontroly klimatu, které regulují teplotu dítěte. Pravidelně sledujte 
Vaše dítě a ubezpečte se, že mu není chladno či horko.  
 
VAROVÁNÍ: Absence pláště může dítě vystavit hmyzu, odmrštěným kamenům a jiným úlomkům. 
 
Při chladnějším počasí používejte k zahřátí dítěte pláštěnku. Je-li pak příliš teplo nebo máte-li starost o 
dostatečné větrání, otevřete jedno nebo obě malá trojúhelníkovitá větrací okénka (u modelů Cougar). Pro 
zvýšené větrání vyhrňte pláštěnku a uchyťte ji provléknutím gumových poutek kolem dokola. Je-li venku 
jasno nebo je-li dítě vystaveno přímému slunečnímu záření, použijte zadní díl jako stínítko a to tak, že 
odstraníte plášť, přehodíte zadní díl přes předek vozíku, připnete jej do cvočků umístěných na horním 
rámu a opět natáhnete plášť.  
 
Rain Cover-pláštěnka, Elastic Loop-gumové poutko, Triangular Side Vent-trojúhelníkovité postranní 
větrací okénko, Back Panel-zadní díl 
 
1.6 Zadní kapsy  
  
Vozík Chariot je dodáván se dvěma oddělenými kapsami. První je zadní síťová kapsa umístěná těsně za 
sedadlem. Druhá je umístěna na spodu zadní části vozíku. Maximální nosnost je dohromady 1 kg.    
 
1.7 Usazení dítěte a popruhy 
 
VAROVÁNÍ: Nesprávně zapnuté popruhy mohou vést v přípapě nehody k vážnému či smrtelnému zranění 
pasažérů. 
 
DVĚ DĚTI (Cheetah 2) 
 

1. Odepněte oba ramenní pásy z postranních přezek a vytáhněte je z O-kroužků. 
2. Usaďte děti do vozíku. 
3. Vnější popruhy do rozkroku umístěte dětem mezi nohy a nastavte je tak, aby byly O-kroužky na 

středu dolní části hrudníku. 
4. Provlékněte ramenní pásy skrz O-kroužky směrem odzadu, zapněte je přes pravé rameno dítěte do 

přezek a utáhněte zatažením volných konců popruhů od levého ramene dítěte. 
5. Zapněte boční přezky a pohodlně utáhněte. 
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JEDNO DÍTĚ V DVOUSEDADLOVÉM VOZÍKU (Cheetah 2) 
 
 

1. Usaďte dítě na střed. 
2. Střední popruh do rozkroku umístěte dítěti mezi nohy a nastavte jej tak, aby byl O-kroužek na 

středu dolní části hrudníku. 
3. Provlékněte ramenní pásy skrz O-kroužky směrem odzadu, zapněte je přes pravé rameno dítěte do 

přezek a utáhněte zatažením volných konců popruhů od levého ramene dítěte. 
4. Zapněte boční přezky a pohodlně utáhněte. 

 
VAROVÁNÍ: Nesedí-li jediné dítě na středu dvousedadlového vozíku, vozík se může převrátit a způsobit 
vážné či smrtelné zranění. 
 
JEDNO DÍTĚ V JEDNOSEDADLOVÉM VOZÍKU (Cheetah 1)  
 

1. Usaďte dítě do vozíku. 
2. Popruh do rozkroku umístěte dítěti mezi nohy a nastavte jej tak, aby byl O-kroužek na středu dolní 

části hrudníku. 
3. Provlékněte ramenní pásy skrz O-kroužky směrem odzadu, zapněte je přes pravé rameno dítěte do 

přezek a utáhněte zatažením volných konců popruhů od levého ramene dítěte. 
4. Zapněte boční přezky a pohodlně utáhněte. 

 
VAROVÁNÍ: Vždy nastavte popruh kolem ramen a v rozkroku tak, aby se sepnuly ve spodní části 
hrudníku. Nastavení popruhů a přezek v blízkosti krku dítěte může způsobit vážné či smrtelné zranění.   
 
VAROVÁNÍ: Nesprávně zapnuté popruhy mohou vést v přípapě nehody k vážnému či smrtelnému zranění 
pasažérů. 
 
DVĚ DĚTI (Cougar 2) 
 
Všechny vozíky Cougar jsou dodávány s polstrovanými ramenními popruhy. Délku ramenních popruhů lze 
nastavit vytažením popruhu z jednoho či obou nastavovacích poutek. Popruh je nastavený na střední 
polohu pro malé dítě a na dlouhou polohu pro větší dítě (viz obr.). Třetí a poslední polohu lze nastavit 
vytažením popruhů z obou nastavovacích poutek. 
 

1. Zvedněte ramenní popruh s přezkami k hornímu rámu sedadla tak, aby nevadil při usazování dítěte. 
2. Usaďte děti do vozíku, popruh do rozkroku umístěte dítěti mezi nohy a nastavte jej tak, aby byly 

přezky na středu dolní části hrudníku. 
3. Přetáhněte ramenní popruh přes hlavu dítěte a suňte přezky směrem dolů tak, aby se popruhy 

hladce natáhly přes ramena dítěte. 
4. Zapněte dolní konec popruhu do přezek popruhu v rozkroku.  
5. Volné konce popruhů přetáhněte dozadu z ramen dítěte a pohodlně dotáhněte. 
6. Zapněte boční přezky a pohodlně utáhněte.  

 
JEDNO DÍTĚ V DVOUSEDADLOVÉM VOZÍKU (Cougar 2) 
 

1. Odejměte přezky z obou ramenních popruhů. 
2. Použitím dvou středních spon vytvořte jeden středový ramenní popruh. (viz obr. vpravo). 

Navlékněte ramenní popruh do přezek, provlékněte skrz a směrem k sobě a pak provlékněte 
popruhy zpět dolů skrz přezky. 

3. Usaďte dítě na střed,  středový popruh do rozkroku umístěte dítěti mezi nohy a nastavte jej tak, 
aby byly přezky na středu dolní části hrudníku. 

4. Přetáhněte ramenní popruh přes hlavu dítěte a sunte přezky směrem dolů tak, aby se popruhy 
hladce natáhly přes ramena dítěte. 

5. Zapněte dolní konec popruhu do přezek popruhu v rozkroku. 
6. Volné konce popruhů přetáhněte dozadu z ramen dítěte a pohodlně dotáhněte. 



 8

7. Zapněte boční přezky a pohodlně utáhněte.  
 
VAROVÁNÍ: Nesedí-li jediné dítě na středu dvousedadlového vozíku, vozík se může převrátit a způsobit 
vážné či smrtelné zranění. 
 
JEDNO DÍTĚ V JEDNOSEDADLOVÉM VOZÍKU (Cougar 1) 
  

1. Zvedněte ramenní popruh s přezkami k hornímu rámu sedadla tak, aby    nevadil při usazování 
dítěte. 
2. Usaďte dítě do vozíku, popruh do rozkroku umístěte dítěti mezi nohy a nastavte jej tak, aby byly 
přezky na středu dolní části hrudníku. 
3. Přetáhněte ramenní popruh přes hlavu dítěte a sunte přezky směrem dolů tak, aby se popruhy 
hladce natáhly přes ramena dítěte. 
4. Zapněte dolní konec popruhu do přezek popruhu v rozkroku. 
5. Volné konce popruhů přetáhněte dozadu z ramen dítěte a pohodlně dotáhněte. 
6. Zapněte dolní přezky a pohodlně utáhněte.  

 
VAROVÁNÍ: Vždy nastavte popruh kolem ramen a v rozkroku tak, aby se sepnuly ve spodní části 
hrudníku. Nastavení popruhů a přezek v blízkosti krku dítěte může způsobit vážné či smrtelné zranění.   
 
 
ÚPRAVA NA KOČÁREK (jen kolečka) 
 
1.0 Montáž 
 
Stiskněte tlačítko na držáku v přední části vozíku. 
Zasuňte čep kolečka zespodu do velkého otvoru v držáku. 
Uvolněte tlačítko, kolečko bude zajištěno proti vypadnutí. 
 
Stejný postup opakujte u druhého kolečka. 
 
2.1 Uskladnění  
 
Při používání vozíku v jiné úpravě složte kolečka tak, že překlopíte vidlice koleček nahoru a zasunete čep 
do stejného otvoru shora dolů.  
VAROVÁNÍ: 
 
Náklad v zadní kapse těžší než 1 kg může zapříčinit špatnou stabilitu vozíku. 
 
Nesprávně nasazená kolečka mohou spadnout a způsobit nehodu či vážné zranění. 
 
Přímý náraz do jedoucího kočárku může způsobit poškození úchytky kolečka. 
 
Řiďte se následujícími pokyny, jinak by mohlo dojít k vážnému či smrtelnému zranění Vás či Vašich 
pasažérů: 
      -    Vždy používejte bezpečnostní poutko na zápěstí. 

- Vždy používejte popruhy. 
- Při stání používejte vždy parkovací brzdu. 
- Nikdy nebruslete s kočárkem na kolečkových bruslích. 
- Nikdy nechoďte s kočárkem do a ze schodů. 
- Buďte mimořádně opatrní na svazích. 
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ÚPRAVA NA JOGGING 
 
3.0 Montáž 
 
Z úchytky kolečka odejměte veškerou výstroj pro jinou úpravu vozíku. Kolečko nasadíte stlačením malého 
knoflíku a zasunutím vidlice kolečka do úchytky kolečka.  
 
Zasuňte rychloupínací hřídelku do osy kolečka s pérkem na obou stranách kolečka. Na druhý konec 
hřídelky našroubujte šroubek. 
 
Zasuňte středovou osu kolečka do úchytek.  
 
Rukou dotáhněte šroubek na zadní straně rychloupínací hřídelky, přičemž rychloupínací páčka musí být 
v pravém úhlu k úchytkám kolečka (tzn. mířit rovně ven). 
 
Wheel Arm-vidlice kolečka, Wheel Bracket-úchytka kolečka, Quick Release Lever-rychloupínací páčka, 
Open-otevřeno, Closed-zavřeno 
 
Stiskem proti úchytce kolečka upněte rychloupínací páčku. Je-li šroubek správně utažen, ucítíte v polovině 
utahování páčky mírný odpor. Upnutá páčka musí  směřovat k zadní části vozíku. 
 
VAROVÁNÍ:        
 
 Náklad v zadní kapse těžší než 1 kg může zapříčinit špatnou stabilitu vozíku. 
 
Nesprávně nasazená kolečka mohou spadnout a způsobit nehodu či vážné zranění. 
 
Přímý náraz do jedoucího kočárku může způsobit poškození úchytky kolečka. 
 
Řiďte se následujícími pokyny, jinak by mohlo dojít k vážnému či smrtelnému zranění Vás či Vašich 
pasažérů: 
      -     Vždy používejte bezpečnostní poutko na zápěstí. 

- Vždy používejte popruhy. 
- Při stání používejte vždy parkovací brzdu. 
- Nikdy nebruslete s kočárkem na kolečkových bruslích. 
- Nikdy nechoďte s kočárkem do a ze schodů. 
- Buďte mimořádně opatrní na svazích. 

 
3.1 Uskladnění 
 
Zvenku zadní kapsy jsou 3 poutka, která mohou být použita na přivázání předního kolečka v případě, že 
jste zakoupili úpravu na cyklistiku i běhání a chcete vozit kolečko pro úpravu na běhání s sebou ve vozíku. 
Vidlice kolečka můžete uložit do zadní kapsy. 
 
ÚPRAVA NA CYKLISTIKU 
 
4.0 Montáž odrazek a vlaječky 
 
Připevněte odrazku na výplet. 
 
Do odrazky a přes výplet vložte oranžovou destičku. Šroubovákem točte destičkou až do úplného utažení 
odrazky.  
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Připevněte červenou odrazku do levého otvoru na zadní části zadní kapsy.  
 
Plastic Cap-plastová čepička, Location For Flashing Clip On Light-umístění blikačky 
 
Vlaječku zasuňte do otvoru v plastové čepičce na horní levé zadní části rámu. Tyč vlaječky zasuňte až na 
dno tyče rámu. 
 
Poznámka: Pro zvýšenou viditelnost si můžete u prodejce Chariot zakoupit blikačku. Blikačka může být 
upevněna na horní část levého zadního rámu. 
 
VAROVÁNÍ: 
Přečtěte si pozorně návod. Nedodržení návodu může vést k vážnému či smrtelnému zranění Vás nebo 
Vašich pasažérů. 

- Vždy používejte bezpečnostní vlaječku. 
- Nepoužívejte vozík za kolo dokud si nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu.  
- Jezděte s mimořádnou opatrností, nikdy nepřekračujte rychlost 25 km/hod a zpomalte na 10 

km/hod jedete-li do zatáčky a po nerovné vozovce. 
- Pasažéři musí vždy používat popruhy a schválené helmy. 
- Děti musí být min. 1 rok staré a musí samy umět sedět vzpřímeně. Před přepravou dítěte mladšího 

než jeden rok se poraďte s dětským lékařem.  
- Hlava dítěte, včetně helmy nesmí přesahovat nad horní rám. 
- Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru. 

      -     Nepřekračujte maximální zátěž 34 kg u jednosedadlového vozíku a 45 kg u     
dvousedadlového. Tato váha zahrnuje váhu dítěte/dětí a nákladu.  

- Cyklista musí být zkušený a silný. 
 

3.1 Připevnění rychloupínací hřídelky závěsu a závěsného držáku ke kolu 
 
Odejměte původní rychloupínací hřídelku ze středové osy svého zadního kola. Odejměte rychloupínací 
matku a  jednu hřídelkovou pružinku z rychloupínací hřídelky závěsu.         
Vložte rychloupínací hřídelku závěsu tak, že těsnící podložka je vedle rychloupínací páčky a že závěsný 
držák je na vnější straně kola. Závěsný držák musí být umístěn pod rychloupínací hřídelkou závěsu a musí 
být rozevřený směrem dopředu. 
 
POZNAMKA: Malý průměr rychloupínací pružinky má směřovat směrem dovnitř ke středové ose. 
 
Pootočte rychloupínací páčku závěsu tak, aby směřovala rovně ven ze středové osy (poloha otevřená). 
Utáhněte rychloupínací matku na opačném konci rychloupínací hřídelky závěsu.    
 
Pootočte rychloupínací páčku závěsu do polohy uzavřené. Na uzavření páčky byste měli vynaložit 
znatelné úsilí (na Vaší dlani by měl být znatelný otisk páčky). Rychloupínací páčka závěsu by měla být 
vždy uzavřená a směřovat k zadní části kola. To zamezí zachycení a otevření páčky za jízdy. 
 

3.2 Připevnění závěsného držáku ke kolu s pevnou středovou osou 
 
POZNÁMKA: U kola s pevnou středovou osou se nepoužívá rychloupínací hřídelka závěsu. 
 
Odejměte středovou matici ze středové osy zadního kola. (Poznámka: odejměte i případnou těsnící 
podložku – namísto ní přijde závěsný držák). Připevněte závěsný držák na středovou osu kola. Závěsný 
držák musí být pod středovým šroubem a musí být rozevřený směrem dopředu. Vraťte středovou matku a 
utáhněte. 
 

3.3 Montáž závěsu  
 
Z úchytky kolečka odejměte veškerou výstroj pro jinou úpravu vozíku 
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Závěsnou ojku připevněte stlačením malé západky a zasunutím ojky do držáku na připevnění závěsu ke 
kolu. Velká západka by měla zapadnout do otvoru na tomto držáku. Skrz zadní otvor na držáku pro 
připevnění závěsu ke kolu a skrz závěsnou ojku vložte zabezpečovací  kolík.  
 

3.4 Připevnění vozíku k závěsnému držáku na kole 
 
Umístěte hlavici CH-5 závěsu do závěsného držáku (směrem od předního otevřeného konce) a  zcela ji 
zasunte.  
 
K uzavření hlavice CH-5 závěsu v závěsném držáku vložte do otvorů v přední části závěsného držáku 
zabezpečovací kolík. Zabezpečovací kolík musí být zasunut zeshora závěsného držáku. K správnému 
umístění zabezpečovacího kolíku musí projít jeho malé koncové rozšíření oběma otvory. 
 
Protáhněte zabezpečovací pásek kolem vidlice a zapněte karabinku D-kroužku na závěsné ojce. Není-li 
zabezpečovací pásek dostatečně dlouhý k omotání kolem vidlice (kvůli atypickému tvaru), protáhněte jej  
kolem okraje středové hřídele.  
 
VAROVÁNÍ: Nesprávné připevnění a utažení rychloupínací hřídelky a středové matice může vést k selhání 
závěsu a uvolnění kola vedoucímu až k vážnému či smrtelnému zranění.  
 
Není-li zasunut zabezpečovací kolík, může dojít k odpojení vozíku od kola vedoucímu až k vážnému či 
smrtelnému zranění. 
 
Nesprávné připevnění zabezpečovacího pásku může vést k odpojení vozíku od kola vedoucímu až 
k vážnému či smrtelnému zranění. 
 
Nepoužívejte závěs nemůžete-li správně připevnit zabezpečovací pásek. O možných alternativách se 
poraďte u prodejce Chariot.  
 
ÚPRAVA NA BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ 
 
4.0 Montáž 
 
Z úchytky kolečka odejměte veškerou výstroj pro jinou úpravu vozíku. Do úchytek nasaďte vidlice běžek a 
zajistěte je zabezpečovacími kolíky.  
 
Nasaďte hřídelku na vidlicích běžek na středovou osu kol na vozíku.  
 
VAROVÁNÍ: Nesprávné nasazení vidlic běžek na středovou osu může vést k ujetí vozíku a tím způsobit 
nehodu nebo vážné či smrtelné zranění. 
 

4.1 Nastavení pasového popruhu 
 
Pasový popruh je dodáván nastavený na maximum. Zúžení dosáhnete přecvaknutím tyčí do zadních 
otvorů. 
 
Pás si vpředu zapněte na přezku, tyče umístěte vedle svých boků. 
 
Délku tyčí nastavte posunutím vnitřní tyče směrem ven až do zapadnutí hrbolku vnitřní tyče do otvoru ve 
vnější tyči. Vsuňte zabezpečovací kolík. 
 
Poznámka: Na tyčích jsou 3 možná nastavení. 
 
VAROVÁNÍ: 
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Přečtěte si pozorně návod. Nedodržení návodu může vést k vážnému či smrtelnému zranění Vás nebo 
Vašich pasažérů. 

- S vozíkem v úpravě pro běžecké lyžování by měl jezdit jen zkušený běžkař. 
- Nepřekračujte maximální doporučenou zátěž. Důležité: pro některé běžkaře může být tato váha 

neúnosná. 
- Větší délka a váha vozíku vyžaduje zvláštní opatrnost při předjíždění jiných běžkařů či při lyžování 

na užších stezkách. 
- Vždy používejte popruhy. 
- Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru. 
- Pravidelně sledujte Vaše dítě a ubezpečte se, že je v pořádku a je mu teplo. 
- Nelyžujte s vozíkem při teplotách pod –20oC. Slídová okénka mohou při tak nízkých teplotách 

prasknout. 
- Nikdy nelyžujte s vozíkem s kopce a nikdy jej netáhněte za sněžným skútrem. 
- Buďte mimořádně opatrní na svazích, na neupravených stezkách a při zastavování. 
- Před vyjížďkou s dítětem jeďte na zkušební jízdu s vozíkem (zatíženým více než jako s naloženým 

dítětem) v rozmanitém terénu a naučte se vozík ovládat. Požádejte jinou dospělou osobu ať je Vám 
k dispozici pro případ, že se dostanete do obtíží (např. vozík bude příliš těžký na terén, ve kterém 
hodláte lyžovat). 

- Ujistěte se, že je délka tyčí správně nastavena a Vaše běžky a hůlky nebudou narážet do vozíku. 
 
ÚPRAVA NA TURISTIKU 
 
5.0 Montáž 
 
Z úchytky kolečka odejměte veškerou výstroj pro jinou úpravu vozíku. Do úchytek nasaďte vidlice a 
zajistěte je zabezpečovacími kolíky.  
 
VAROVÁNÍ: Nesprávné nasazení vidlic na středovou osu může vést k ujetí vozíku a tím způsobit nehodu 
nebo vážné či smrtelné zranění. 
 

5.1 Nastavení ramenních popruhů 
 
Nastavte zadní ramenní popruh tak, aby byla přezka 75 mm pod základnou krku. 
 
Nastavte přední ramenní popruh nahoru či dolů tak, aby byl pasový popruh na úrovni Vašeho pasu. 
 
Nastavte šířku pasového popruhu tak, aby bylo rozpětí tyčí na šířku boků.  
 
Nepovinné: Zapněte hrudní pásek a nastavte jeho délku. 
 
Poznámka: Tato nastavení jsou jen obecná. Vlastní nastavení proveďte do pocitu svého naprostého 
pohodlí. 
 
VAROVÁNÍ: 
 
Přečtěte si pozorně návod. Nedodržení návodu může vést k vážnému či smrtelnému zranění Vás nebo 
Vašich pasažérů. 
 

- Nikdy s vozíkem v úpravě na turistiku nebruslete na kolečkových bruslích a neběhejte. 
- Buďte mimořádně opatrní na prudkých svazích, na neupravených stezkách a při zastavování. Při 

klesání dosáhnete další opory chycením za rukojeti. 
- Před výletem s dítětem jděte na zkušební výlet s vozíkem (zatíženým více než jako s naloženým 

dítětem) v rozmanitém terénu a naučte se vozík ovládat Požádejte jinou dospělou osobu ať je Vám 
k dispozici pro případ, že pro Vás bude vozík příliš těžký. 

- Nepřekračujte maximální doporučenou zátěž. Důležité: pro některé turisty může být tato váha 
neúnosná. 
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- Délka vozíku v úpravě pro turistiku vyžaduje více času a místa na překonání křižovatek a chůzi do 
zatáček. 

- Vždy používejte popruhy.  
-  Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru. 

 
DOPLŇKY 
 
Následující vysoce kvalitní doplňky jsou ke koupi u Vašeho prodejce Chariot: 
 
Výstroj pro napití: lahve a držáky u úprav na kočárek a na běhání. 
 
Brzdová výstroj na běhání: brzda u modelů Cheetah 1,2 a Cougar 1,2. 
 
Cestovní taška 1: taška s kryty kol pro jednosedadlové vozíky. 
 
Cestovní taška 2: taška s kryty kol pro dvousedadlové vozíky. 
 
Sada batohů Chariot: taška na dětské pleny či batoh pro rodiče a malý batoh pro dítě. 
 
Další závěsné zařízení-částečné: závěsné součástky nutné k přidání závěsu k dalšímu kolu.  
 
Přehoz pro uskladnění 1: přehoz chránící jednosedadlový vozík před nečistotami (během uskladnění) 
 
Přehoz pro uskladnění 2: přehoz chránící dvousedadlový vozík před nečistotami (během uskladnění) 
 
Slídová pláštěnka 1: další pláštěnka pro modely Cheetah 1 a Cougar 1. 
 
Slídová pláštěnka 2: další pláštěnka pro modely Cheetah 2 a Cougar 2. 
 
Popruh pro kojence: boční podpůrný popruh pro nejmaldší pasažéry Chariot 
 
Terénní úložná kapsa 1: přidejte mnohaúčelovou úložnou kapsu k modelům Cheetah 1 a Cougar 1. 
   
Terénní úložná kapsa 2: přidejte mnohaúčelovou úložnou kapsu k modelům Cheetah 2 a Cougar 2. 
 
Brašna: rozměrná celosezónní látková brašna. 
 
Dětská opěrka: pomůže dítěti sedět vzpřímeně a dodá pohodlí během spánku 
 
POZNÁMKY 


