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1 
ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro vozík Thule Chariot CX. V tomto kvalitním vozíku s důmyslnými bezpečnostními prvky bude 
vaše dítě jako v bavlnce.

uPozorNĚNí:
Všechny dětské vozíky Thule jsou navrženy s ohledem na potřeby koncových zákazníků, kteří si přejí maximálně variabilní 
a funkční řešení. Proto je zapotřebí dokoupit set či sety pro přestavbu vozíku dle požadovaných aktivit, které s dětmi chcete 
provozovat. Není však nutné pořizovat několik speciálních dětských vozíků. U místního prodejce si můžete zakoupit tyto čtyři 
sety Thule pro přestavbu:

Veškerá práva k této uživatelské příručce náleží společnosti Thule Child Transport Systems Ltd. Žádná část textu a žádné 
údaje a ilustrace z této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukovány, šířeny a bez řádného povolení používány 
ke komerčním účelům ani poskytovány jiným subjektům.

Na webové stránce www.thule.com si můžete stáhnout další příručky týkající se použití tohoto vozíku.
K přípravě této příručky jsme přistupovali velmi zodpovědně. Pokud byste však v textu přesto objevili chyby, budeme vám 
velmi vděčni, když nás na ně upozorníte.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

www.thule.cominfo@thule.com

Vycházkový set Thule Set Thule pro kondiční běh Cyklistický set Thule Set Thule pro lyžování
a pěší turistiku
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1.1 Použití Příručky

Pro koho je tato příručka určena?
Tato příručka je určena pro majitele a uživatele vozíku. 
Ten také odpovídá za řádnou péči o vozík a za 
provádění předepsané údržby a zajištění potřebných 
oprav.

Používáte-li tento vozík s cyklistickým setem Thule, 
řiďte se rovněž uživatelskou příručkou ke kolu, za nějž 
vozík připojujete, a respektujte maximální povolené 
zatížení stanovené výrobcem kola.

1.2  Použití vozíku

určené použití
Vozík je určen k převážení dětí po chodnících, málo 
frekventovaných veřejných komunikacích a stezkách 
s rovným povrchem za bílého dne. Používejte jej 
v souladu s uvedenými limity.

Jestliže to nijak neohrožuje děti ve vozíku, můžete 
v přepravních brašnách k tomu určených převážet 
také náklad.

1.3 tecHNickÉ ÚdaJe

Chcete-li vozík použít za zhoršené viditelnosti, 
například za soumraku nebo za tmy, rozhodně 
doporučujeme použít sadu světel odpovídající 
bezpečnostním normám.

Vždy se řiďte touto uživatelskou příručkou 
a uvedenými požadavky na údržbu.

Nedoporučené použití
Vozík nedoporučujeme používat jakýmkoli jiným 
než výše určeným způsobem.

Doporučit nelze především převážení zvířat spolu 
s lidmi, jízdu po nerovném terénu mimo cesty, 
používání vozíku ke komerčním účelům nebo jeho 
přetěžování, jízdu nepřiměřeně vysokou rychlostí 
a neodborné provádění oprav či úprav.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku použití vozíku, jež nedoporučil. Takové 
použití je vždy na vlastní nebezpečí uživatele.

 chariot cX 1 chariot cX 2
Maximální hmotnost dětí 22 kg / 49 lb 22 kg / 49 lb 
Maximální nosnost (hmotnost dětí + hmotnost nákladu) 34 kg / 75 lb 45 kg / 100 lb 
 
Počet dětí 1 2

Rozměry bez řídítek (délka x šířka x výška) 89 x 69 x 86 cm 90 x 82 x 86 cm 
 35 x 27 x 34 palců 35 x 32 x 34 palců

Rozměry složeného vozíku (délka x šířka x výška) 107 x 61 x 27 cm 107 x 80 x 27 cm
 42 x 24 x 11 palců 42 x 31 x 11 palců

Hmotnost vozíku bez setu Thule pro přestavbu 13,5 kg 15 kg
 30 lb 34 lb

Maximální výška převážených dětí 111 cm / 44 palců  
Hlava/přilba dítěte nesmí vyčnívat nad rám vozíku.

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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2 
POPIS SOUČÁSTÍ

dodaNÉ součásti

A. Podvozek CX 1 nebo 2
B. Výškově nastavitelná řídítka
C. Dvě 20" hliníková kola
D. Kryt proti povětrnostním 

vlivům 2 v 1
E. Příčná tyč na příslušenství

a

d

B

c

e
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3 
BEZPEČNOST

Nic rodinnou pohodu na výletě nenaruší tak spolehlivě 
jako nehoda. Proto je velmi důležité, abyste se dobře 
seznámili s bezpečnostními pokyny uvedenými 
v této příručce a za všech okolností se jimi řídili.

3.1  symBoly a PokyNy

Důležité informace týkající se bezpečnosti a optimálního 
způsobu použití vozíku jsou na stránkách této příručky 
uváděny formou varování a poznámek, aby je uživatel určitě 
nepřehlédl.

3.2  oBecNÉ BezPečNostNí PokyNy

•	 Důležité:	Tyto	pokyny	pečlivě	uložte,	abyste	
se k nim mohli kdykoli vrátit. 

•	 	Pokud	se	nebudete	řídit	těmito	pokyny,	vaše	
děti mohou přijít k úrazu.

•	 	Nikdy	děti	ve	vozíku	nenechávejte	bez	dozoru.
•	 	Vždy	když	vozík	odstavíte,	aktivujte	parkovací	brzdu.
•	 Nikdy	ve	vozíku	nepřevážejte	více	dětí	či	zavazadel,	

než je povoleno.
•	 Pokud	překročíte	limit	zatížení	stanovený	výrobcem,	

dětský vozík již nebude stabilní.
•	 Nikdy	ve	vozíku	nevozte	děti,	které	mají	vyšší	

než povolenou hmotnost.
•	 Uživatel	tohoto	vozíku	si	musí	být	vědom	rizik,	jež	

souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení 
povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého 
počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání 
a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal a za nižších 
teplot zase prochladnutí kvůli větru.

•	 Dbejte	na	to,	aby	se	končetiny	dítěte	ani	jeho	oblečení,	
tkaničky či hračky nemohly dostat do kontaktu 
s pohyblivými součástmi vozíku.

POZNÁMKA
Poznámky obsahují doplňující informace, 
jejichž znalost usnadňuje práci s vozíkem.

VAROVÁNÍ
Pod hlavičkou Varování najdete 
pokyny, jejichž dodržení má zásadní 
význam pro bezpečnost při používání 
vozíku a manipulaci s ním. V případě 
nedodržení těchto pokynů může dojít 
k nehodě, při níž by děti ve vozíku 
mohly utrpět vážné nebo dokonce 
smrtelné zranění.
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•	 Při	skládání	a rozkládání	tohoto	dětského	vozíku	
dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Při manipulaci 
s vozíkem dbejte na to, aby se v blízkosti jeho 
pohyblivých součástí nebatolily děti. Mohly by přijít 
k úrazu.

•	 Do	vozíku	v žádném	případě	nemontujte	dětskou	
autosedačku ani jiné zádržné zařízení, jež pro použití 
v tomto dětském vozíku neschválila společnost 
Thule Child Transport Systems Ltd.

•	 Používejte	pouze	doplňky	a příslušenství,	jež	schválila	
společnost Thule Child Transport Systems Ltd. Pokud 
byste na něj upevnili jakoukoli neschválenou úložnou 
brašnu nebo neschválený nosič, vozík by již nebyl 
stabilní.

•	 Používání	doplňků,	které	neschválila	společnost	
Thule Child Transport Systems Ltd., není bezpečné.

•	 K čistění	vozíku	nepoužívejte	žádné	čističe	na	bázi	
rozpouštědel. Používejte pouze jemné mýdlo a vodu.

•	 Dětský	vozík	nijak	neupravujte.
•	 Nejezděte	s vozíkem	po	schodech	a na	eskalátorech.
•	 Nikdy	dětský	vozík	nepoužívejte	v blízkosti	otevřeného	

ohně nebo plamenů.
•	 Při	použití	za	kolem	je	na	zadní	část	vozíku	nutné	

viditelně umístit odrazku, jež odpovídá místním normám.
•	 Před	jízdou	s vozíkem	za	kolem	vždy	zkontrolujte,	zda	

vozík neomezuje funkčnost brzd, nepřekáží při šlapání 
a neztěžuje řízení kola.

•	 Za	tmy	nikdy	nevyjíždějte	na	kole	bez	vhodného	
osvětlení. Řiďte se místními předpisy, jež upravují 
osvětlení jízdních kol.

VAROVÁNÍ
Tento produkt není vhodný k použití 
při jízdě na bruslích.

VAROVÁNÍ
Nedovolte dětem, aby si s vozíkem 
hrály.

VAROVÁNÍ
Pokud není namontován set Thule pro 
kondiční běh, tento produkt není vhodný 
k použití při běhu.
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4 
PRVNÍ KROKY

4.1 vyBaleNí vozíku

A.	 Otevřete	krabici	a odstraňte	svorky.	(obrázek	1)
B. Vyjměte z krabice řídítka.
C. Položte krabici na bok na čistý, pevný povrch.
D.	 Vysuňte	z krabice	vozík	a kola.
E. Ukliďte a zlikvidujte obalový materiál.

1

4.2 dodaNÉ součásti

Zkontrolujte,	zda	jste	v krabici	dostali	všechny	tyto	položky:
•	 podvozek	CX,
•	 kryt	2 v 1	(na	podvozku),
•	 řídítka,
•	 dvě	20"	kola,
•	 příčnou	tyč	na	příslušenství,
•	 uživatelskou	příručku.

POZNÁMKA
Vozík a všechny jeho součásti uložte na 
bezpečné suché místo, aby se zachovaly 
v optimálním stavu a byly vždy připraveny 
k okamžitému použití.
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4.3 rozložeNí vozíku

A. Jednou rukou uchopte horní část rámu a druhou 
rukou nápravu vozíku a potom horní část zvedněte. 
(obrázek 1)

B. Jednou rukou držte horní část rámu a druhou 
uchopte držák Click n' Store™ a přitahujte k sobě, 
směrem dozadu, zadní část rámu, dokud se nezajistí 
samozamykací disk. Stejným způsobem rozložte 
i konstrukci na druhé straně. (obrázek 2)

C.	 Zkuste	silou	zezadu	zatlačit	na	zadní	část	rámu	
vlevo i vpravo, abyste měli jistotu, že rám dobře drží.

4.4 složeNí vozíku

A. Jednou rukou uvolněte samozamykací disk na jedné 
straně zadní části rámu vozíku. Druhou rukou zezadu 
zatlačte na držák Click n' Store™. Stejným způsobem 
složte i konstrukci na druhé straně. (obrázek 3)

B. Jednou rukou uchopte horní část rámu a druhou 
nápravu vozíku a stlačte je k sobě.

VAROVÁNÍ
Před použitím vozíku zkontrolujte, zda 
jsou dobře upevněny všechny pojistky.

Dávejte pozor, aby se nezamotal brzdový 
kabel. Pokud by se kabel poškodil, 
brzdy by nemusely být spolehlivé.

2

1 3

VAROVÁNÍ
Při skládání a rozkládání tohoto 
dětského vozíku dávejte pozor, abyste si 
nepřiskřípli prsty. Aby nedošlo k nehodě, 
vozík vždy skládejte a rozkládejte 
v bezpečné vzdálenosti od dětí.
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4.5 moNtáž kol 4.6 demoNtáž kol

A. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed 
kola. (obrázek 1)

B.	 Zasuňte	nápravu	kola	na	místo.
C. Uvolněte tlačítko k uvolnění kola.
D.	 Zatlačte	kolo	až	na	doraz	na	místo.
E.	 Zkuste	kolem	trhnout,	abyste	měli	jistotu,	že	je	

k vozíku bezpečně připojeno.
F. Stejným způsobem namontujte i druhé kolo.
G.	 Změřte	manometrem	tlak	vzduchu	v obou	

pneumatikách. Minimální doporučený tlak je 30 psi 
(2,1 bar), maximální doporučený tlak pak 35 psi 
(2,5 bar).

H. Je-li tlak vzduchu v některé z pneumatik příliš nízký, 
nahustěte dané kolo cyklistickou pumpičkou.

A. Uvolněte parkovací brzdu.
B. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed 

kola. (obrázek 2)
C. Sejměte kolo z nápravy vozíku.
D. Stejným způsobem sejměte i druhé kolo.

1 2

VAROVÁNÍ
Před každou vyjížďkou zkontrolujte, 
zda kola pevně drží na nápravě.
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4.7 moNtáž řídítek

A. Postavte se s řídítky v rukou za vozík tak, aby madlo 
řídítek směřovalo k vám. (obrázek 1)

B. Uvolněte rychloupínací páčky na příčné tyči na 
příslušenství.

C. Uchopte do každé ruky jednu stranu řídítek, stiskněte 
prsty pružinové čepy na obou koncích řídítek 
a přidržte je. (obrázek 2)

D.	 Nasuňte	oba	konce	řídítek	do	otvorů	v horní	části	
rámu	vozíku.	Zasunout	je	třeba	i pružinové	čepy.

1 2

VAROVÁNÍ
Před každou vyjížďkou zkontrolujte, 
zda jsou všechny pružinové čepy na 
řídítkách dobře zajištěny.

Upevnění jakéhokoli nákladu na řídítka 
má vliv na stabilitu dětského vozíku.

E.	 Zasouvejte	řídítka	do	horní	části	rámu,	dokud	
pružinové čepy nezapadnou na místo.

F. Ověřte, zda jsou řídítka bezpečně upevněna – zkuste 
jimi prudce trhnout. Neměla by se vysunout.

G.	 Zajistěte	rychloupínací	páčky	na	příčné	tyči	na	
příslušenství.

H. Budete-li chtít řídítka odmontovat, nejprve uvolněte 
rychloupínací páčky na příčné tyči na příslušenství. 
Potom stiskněte oba pružinové čepy v horní části 
rámu	a řídítka	vysuňte.	
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4.9 moNtáž setu tHule Pro PřestavBu

A.  Vyberte z následující nabídky požadovaný set Thule 
pro přestavbu:
•		 vycházkový	set	Thule,
•		 set	Thule	pro	kondiční	běh,
•	 cyklistický	set	Thule,
•		 set	Thule	pro	lyžování	a pěší	turistiku.

B. Namontujte vybraný set podle pokynů, které k němu 
byly dodány. Dodanými pokyny se řiďte i při používání 
setu.

4.8 NastaveNí řídítek

A. Chcete-li upravit šířku řídítek, stiskněte pružinové čepy 
na	tyčích	madel,	podržte	je	a posuňte	tyč	do	jedné	ze	
tří možných poloh. (obrázek 1)

B.	 Zkuste	za	madla	silou	zatáhnout,	abyste	měli	jistotu,	
že jsou dobře upevněna.

1
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5 
POUŽITÍ A VLASTNOSTI

5.1 systÉm kotoučovÝcH Brzd cX

A. Součástí systému brzd jsou 3 regulační šrouby: jeden 
na rozdělovači kabelů (Š1) a po jednom na třmenech 
kotoučových brzd (Š2 a Š3). (obrázek 1)

B. Při seřizování brzd dbejte na to, aby byly koncovky 
všech brzdových kabelů dobře usazeny v otvorech 
regulačních šroubů. (obrázek 2)

C. Pokud klade páka k ovládání brzd příliš malý odpor, 
odšroubujte pojistnou matici na šroubu Š1 a upravte 
nastavení	šroubu	Š1	(povolte	jej)	tak,	aby	alespoň	na	
jedno z kol působila mírná brzdná síla i ve chvíli, kdy 
není stisknuta ovládací páka. 

D.	 Znovu	šroub	Š1	upevněte	–	utáhněte	jen	o jednu	celou	
otáčku (po směru hodinových ručiček).

E. Našroubujte na šroub Š1 v této poloze pojistnou matici.
F. Pokud brzdová páka nereaguje optimálně ani po 

úpravě nastavení šroubu Š1, upravte také nastavení 
šroubů Š2 a Š3.

VAROVÁNÍ
Vždy zkontrolujte, zda jsou madlo 
řídítek / sestava páky k ovládání 
brzd dobře upevněny na řídítka.

Systém brzd v žádném případě nijak 
neupravujte.

Systém brzd je zakázáno montovat 
na jiné vozíky či používat jako náhradu 
stávajících systémů jiných vozíků.

Po delší době používání se nedotýkejte 
brzdových kotoučů. Mohou být horké.

Brzdy používejte pouze určeným 
způsobem. Řiďte se touto uživatelskou 
příručkou a uvedenými požadavky 
na údržbu.

2

1

Š1

Š2 Š3

POZNÁMKA
Seřízení brzd doporučujeme svěřit 
autorizovanému prodejci vozíků Chariot.

POZNÁMKA
Než systém brzd začnete používat v běžném 
provozu, vyzkoušejte si na bezpečném místě, 
jak reaguje.
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3

VAROVÁNÍ
Při povolování šroubu Š1 nesmí mezi 
utaženou pojistnou hlavicí a hlavou 
šroubu vzniknout větší mezera než 
5 mm. (obrázek 3)

VAROVÁNÍ
Regulační šrouby Š2 a Š3 se nesmí 
zcela vyšroubovat ze třmenu. Dbejte 
na to,	aby	ve	třmenu	zůstala	alespoň	
6mm část šroubů.

Pokud by byly šrouby vyšroubovány 
více, mohly by se vytrhnout, což by 
vedlo k náhlému selhání brzd.

POZNÁMKA
Pokud se vám brzdy nedaří seřídit podle 
vašich představ, poraďte se s autorizovaným 
prodejcem vozíků Chariot.

Nerovnoměrné brzdění – základní seřízení

G. Podepřete vozík tak, aby se kola mohla volně otáčet.
H.	 Začněte	jedním	kolem.	Uvolněte	pojistnou	matici	

na šroubu Š2 ze třmenu brzdy. (obrázek 4)
I. Velmi pomalu roztočte kolo.
J. Povolte šroub Š2 (proti směru hodinových ručiček) 

tak, aby na kolo působila mírná brzdná síla i ve chvíli, 
kdy není stisknuta ovládací páka.

K. Utáhněte šroub Š2 o jednu celou otáčku (po směru 
hodinových ručiček).

L. Našroubujte na šroub Š2 v této poloze pojistnou 
matici.

M. Stejným způsobem upravte nastavení šroubu Š3.

Nerovnoměrné brzdění – jemné seřízení

N. Pokud se vozík při brzdění stáčí k jedné straně, 
upravte nastavení na straně, k níž se vozík stáčí.

O. Až dokončíte seřizování, zkontrolujte, zda správně 
funguje parkovací brzda – zda se vozík sám nerozjíždí 
a zda se v případě, že jej pustíte, okamžitě zastaví.

max. 5 mm

4



51100967  -  B 15

5.2 Použití Parkovací Brzdy

A. Stiskněte brzdovou páku a také červené tlačítko. 
(obrázek 1)

B. Držte červené tlačítko a uvolněte brzdovou páku. 
(obrázek 2)

C. Po aktivaci parkovací brzdy vždy zkontrolujte, 
jestli brzda skutečně funguje. Vozík by se neměl 
rozjet dopředu ani dozadu.

D. Až budete chtít parkovací brzdu uvolnit, krátce 
stiskněte brzdovou páku.

1 2

VAROVÁNÍ
Nikdy děti ve vozíku nenechávejte bez 
dozoru.

Při nakládání a vykládání dětí je vždy 
zapotřebí aktivovat parkovací brzdu.
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5.3 Použití krytu 2 v 1

A. Chcete-li zlepšit proudění vzduchu uvnitř vozíku, 
vyrolujte nahoru plastové okénko a zajistěte jej 
na místě pomocí elastických kroužků. (obrázek 1)

B. Pokud chcete děti ve vozíku chránit před větrem 
či	deštěm,	srolujte	plastové	okénko	dolů.	Zavřít	
jej můžete zipy po stranách předního okénka.

C. Chcete-li kryt otevřít, zatáhněte za poutka v jeho 
spodní části a uvolněte jej na přední části vozíku.

D. Chcete-li kryt zavřít, zatáhněte za poutka v jeho 
spodní části a znovu jej upevněte na přední části 
vozíku. (obrázek 2)

E. Jestliže chcete kryt zcela sejmout, odmontujte řídítka, 
uvolněte a odmontujte příčnou tyč na příslušenství, 
otevřete kryt a poté jej vytáhněte nahoru a stáhněte 
z horní části rámu vozíku.

F. Chcete-li kryt nasadit zpátky na vozík, odmontujte 
řídítka, uvolněte a odmontujte příčnou tyč na 
příslušenství a navlékněte kryt otvory v horní části 
na horní část rámu.

2

1

VAROVÁNÍ
Uživatel tohoto vozíku si musí být 
vědom rizik, jež souvisejí s tím, že 
jsou děti při jízdě vystaveny působení 
povětrnostních podmínek. Při delší jízdě 
za teplého počasí jim, pokud nemají 
zajištěno vhodné větrání a dostatečný 
přísun tekutin, hrozí úpal, za nižších 
teplot zase méně aktivním dětem 
hrozí prochladnutí kvůli větru.

VAROVÁNÍ
Při použití vozíku za kolem by měl 
být kryt proti povětrnostním vlivům 
zavřený, aby se dovnitř nemohly dostat 
odlétávající kamínky či větvičky.
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5.4 usazeNí dítĚte a Použití 
BezPečNostNícH PoPruHŮ

A. Aktivujte parkovací brzdu.
B. Otevřete kryt 2 v 1.
C. Uvolněte všechny řemínky.
D. Stisknutím červeného tlačítka rozepněte přezku na 

středovém řemínku, který vede mezi nohama dítěte.
E. Usaďte do vozíku dítě/děti.
F.	 		Posuňte	přezky	pro	úpravu	výšky	na	vertikálních	

řemíncích v síťované části zádi vozíku do úrovně 
ramen dítěte/dětí.  
(obrázek 1)

G.	 Zvedněte	středový	řemínek,	spojte	dohromady	obě	
přezky na horní části bezpečnostních popruhů a poté 
je	společně	zasuňte	do	přezky	na	řemínku,	který	vede	
mezi nohama dítěte. (obrázek 2)

H. Upravte popruhy na ramenou tak, aby bezpečnostní 
popruhy dobře seděly. Přezka na středovém řemínku, 
který vede mezi nohama dítěte, by měla být v dolní 
polovině hrudi dítěte/dětí. (obrázek 3)

I.	 Zatáhněte	směrem	dolů	za	volné	řemínky	na	horní	
části bezpečnostních popruhů a dotáhněte popruhy 
na ramenou. Ověřte, zda dítěti bezpečnostní popruhy 
správně	doléhají	na	ramenou	i v pase.	Zkontrolujte	
také polohu polstrované části popruhů na ramenou 
a kolem krku dítěte.

POZNÁMKA
Chcete-li ve vozíku Cougar 2 vézt jenom 
jedno dítě, posaďte jej na pravou stranu.

VAROVÁNÍ
Tato sedačka není vhodná pro děti do 
6 měsíců. Bezpečnostní postroj je určen 
pro děti, které již umí sedět bez opory.

Nevkládejte do vozíku žádné vložky 
silnější než 10 mm.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda 
je ve vozíku dobře upevněna sedačka.

Nedopusťte, aby děti z vozíku vypadly 
nebo vyklouzly a zranily se. Vždy 
používejte bezpečnostní postroj.

1

2

3
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5.6  NastaveNí odPružeNí5.5 Použití BezPečNostNíHo 
Poutka Na záPĚstí

A. Obtočte si volný konec bezpečnostního poutka na 
zápěstí kolem ruky, aby vám dětský vozík nemohl ujet. 
(obrázek 1)

B. Pokud bezpečnostní poutko na zápěstí nepoužíváte, 
provlékněte jej do velké síťované kapsy.

1 2

VAROVÁNÍ
Pokud bezpečnostní poutko na zápěstí 
nepoužijete, vozík vám může ujet 
a může dojít k nehodě, při níž mohou 
děti uvnitř utrpět vážné nebo dokonce 
smrtelné zranění.

A. Úpravu provádějte, když je vozík prázdný. Nejprve 
uvolněte regulační šroub (otáčejte jím proti směru 
hodinových ručiček). (obrázek 2)

B.	 Přesuňte	regulační	posuvník	po	listových	pružinách	na	
vyznačenou rysku, která odpovídá celkové hmotnosti 
nákladu převáženého ve vozíku (tzn. součtu hmotnosti 
dítěte/dětí a zavazadel).

C. Utáhněte regulační šroub (otáčejte jím po směru 
hodinových ručiček).

POZNÁMKA
U vozíku Chariot CX 2 můžete regulační 
posuvník na straně, kde sedí lehčí dítě, 
nastavit o něco více dopředu a na straně, 
kde sedí těžší dítě, o něco více dozadu. 
Jízda tak bude hladší a příjemnější.
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5.7 Použití sluNečNí cloNy

A. Chcete-li děti ve vozíku chránit před přímým sluncem, 
stáhněte sluneční clonu dolů a upevněte ji suchým 
zipem. (obrázek 1)

B. Chcete-li do vozíku pustit více světla, vyrolujte 
sluneční clonu nahoru a zajistěte ji na místě pomocí 
elastických kroužků.

POZNÁMKA
Postranní okénka můžete také pootevřít. 
Rozepněte část zipů, zahněte volnou přední 
část okénka a schovejte ji pod zadní, 
připnutou část.

5.8 Použití PostraNNícH okÉNek

A. Chcete-li ještě zlepšit proudění vzduchu uvnitř vozíku, 
sejměte jedno nebo obě postranní okénka. Odepnete 
je zipy na horní a spodní straně okénka. (obrázek 2)

B. Chcete-li děti ochránit před nepřízní počasí, okénka 
znovu upevněte. Nejprve zapněte horní zip – spodní 
zip pak půjde zapnout snáze.

1 2
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4

VAROVÁNÍ
Nikdy ve vozíku nepřevážejte více dětí 
či zavazadel, než je povoleno. Pokud 
překročíte limit zatížení stanovený 
výrobcem, dětský vozík již nebude 
stabilní.

POZNÁMKA
Maximální nosnost úložné brašny je 4 kg.

Při použití doplňkového nosiče Cargo Rack, 
který se montuje nad prostor pro dítě, 
vozík uveze ještě o 2,3 kg více.

Při použití doplňkové konzoly, která se 
upevňuje na řídítka, vozík uveze ještě  
o 2,3 kg více.

5.9  ÚložNá BrašNa a další ÚložNÉ 
Prostory

Vozík nabízí tyto úložné možnosti:
•	 Jedna	úložná	brašna	umístěná	dole	v zadní	části	

vozíku (obrázek 1)
•	 Jedna	velká	síťovaná	kapsa	umístěná	nahoře	v zadní	

části vozíku (obrázek 2)
•	 Jedna	malá	kapsa	uvnitř	velké	síťované	kapsy
•	 Dvě	malé	vnitřní	síťované	kapsy	v přední	části	vozíku	

(obrázek 3)
 
A. Chcete-li úložnou brašnu rozložit, uvolněte pojistky 

po obou stranách zadní části rámu a sklopte brašnu 
dolů. Pojistky znovu upevněte, aby brašna zůstala 
ve správné poloze. (obrázek 4)

 B. Chcete-li úložnou brašnu složit, uvolněte pojistky 
po stranách zadní části rámu vozíku a zvedněte 
rám brašny nahoru. Potom zajistěte pojistky, 
aby brašna bezpečně držela na místě.

1

2 3
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6 
DALŠÍ INFORMACE

6.1  PříslušeNství

Pro	tento	vozík	Chariot	je	k dispozici	celá	řada	doplňků:

•	 držák	láhve,
•	 držák	na	kelímek,
•	 závěs	ezHitch	k montáži	na	druhé	kolo,
•	 adaptér	pro	montáž	na	náboj	kola	s vnitřním	řazením	

ve verzi Shimano,
•	 adaptér	pro	montáž	na	náboj	kola	s vnitřním	řazením	

ve verzi SRAM,
•	 nosič	Cargo	Rack,
•	 závěsné	lůžko	Infant	Sling,
•	 celoroční	fusak	Bunting	Bag,
•	 opora	hlavy	a trupu	Baby	Supporter,
•	 kryt	pro	uskladnění	vozíku,
•	 pláštěnka,
•	 konzola.

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního prodejce 
nebo naši webovou stránku:  
www.thule.com.

6.2  servis a ÚdržBa

Pravidelně kontrolujte, zda vozík, sety pro přestavbu Thule 
a příslušenství nejeví známky poškození nebo opotřebení.

kovové součásti
Všímejte si, zda nejsou promáčknuté nebo prasklé. Je-li 
kterákoli z kovových součástí prasklá nebo jinak poškozená, 
vozík nepoužívejte.

upevňovací prvky
Pravidelně	kontrolujte,	jestli	některé	z upevňovacích	prvků	
nejsou ohnuté, prasklé či uvolněné a zda jsou všechny 
na	svém	místě.	Uvolněné	upevňovací	prvky	utáhněte	
a poškozené	či	chybějící	upevňovací	prvky	nahraďte	novými.

odpružení
Čas od času zkontrolujte, jestli nejsou pružiny odpružení 
prasklé nebo nadměrně opotřebené. Postupně posunujte 
regulační posuvník a prověřte stav všech pružin po celé 
jejich délce. Pokud je některá z pružin prasklá nebo 
zlomená, vozík nepoužívejte.

textilní části
Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, 
ošoupané nebo jinak poškozené. Pokud by byl textilní plášť 
děravý, dítě by jím mohlo prostrčit ruku a poranit se o kolo 
nebo o vozovku.

kola
Čistěte nápravy kol a pravidelně mažte či olejujte všechny 
vnější pohyblivé součásti. Nejméně jednou za rok nechte 
kola odborně prohlédnout a provést potřebný servis.

Chcete-li, aby váš dětský vozík zůstal v co nejlepším stavu, 
doporučujeme jej jednou ročně zavézt do autorizovaného 
servisu.

Pravidelně vozík čistěte teplou vodou a slabým mýdlovým 
roztokem. Nikdy k čištění nepoužívejte agresivní čističe 
a rozpouštědla.

VAROVÁNÍ
Správná údržba dětského vozíku a péče 
o něj má značný vliv na jeho funkčnost 
a spolehlivost.
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Brzdy
Brzdové destičky použité v brzdách vozíku Chariot CX mají 
dlouhou životnost, ale po určité době se přesto opotřebí. 
Při častém brzdění dříve nebo později dosáhnete limitu 
opotřebení. Poté je brzdové destičky nutné vyměnit. Servis 
brzd svěřte autorizovanému prodejci vozíků Chariot.

•	 	Dosažení	limitu	opotřebení	poznáte	tak,	že	již	
brzdy nelze seřídit, protože regulační šrouby jsou 
vyšroubovány na povolené maximum.

•	 	Brzdová	páka	se	po	uvolnění	neposune	do	základní	
polohy.

•	 	Kola	se	po	uvolnění	brzdové	páky	navzdory	správnému	
základnímu nastavení brzd volně nepohybují.

6.3  uskladNĚNí

Dětský vozík, sety pro přestavbu Thule i příslušenství 
skladujte na suchém místě chráněném před přímým 
sluncem. Je-li to možné, nenechávejte vozík stát na kolech, 
ale zavěste jej. Před uložením by vozík měl být úplně suchý, 
aby nezačal plesnivět a aby se v něm nemnožily bakterie. 
Kola uložte tak, aby se nedotýkala okének. Chcete-li vozík 
uložit na delší dobu, nenechávejte jej připojený za kolo.

6.4  PřirozeNÉ oPotřeBeNí

Tento dětský vozík je velmi odolný. Své děti v něm budete 
moci vozit řadu sezón. Působí na něj ovšem řada faktorů, 
kvůli nimž se dříve nebo později opotřebuje.

četnost použití a počet najetých kilometrů
Čím častěji dětský vozík používáte a čím větší vzdálenost 
s ním ujedete, tím více se opotřebí.

servis a údržba
Aby vám dětský vozík vydržel co nejdéle v dobrém stavu, 
je nutné jej pravidelně čistit a správně o něj pečovat.

způsob uskladnění
Správné uskladnění dětského vozíku pomůže zpomalit 
opotřebení některých součástí, zejména těch textilních.

způsob použití
Prudké zatáčení, rychlá akcelerace a rázné brzdění vedou 
k rychlejšímu opotřebení různých součástí, zejména brzd 
a pneumatik.

Počasí
Některé součásti mohou trpět vlivem konkrétních 
povětrnostních podmínek. Přímé sluneční světlo zrychluje 
opotřebení textilních dílů, okének a gumových kol. Sůl ze 
vzduchu působí na ráfky kol a textilní podlážku. K opotřebení 
vozíku mohou přispět i nečistoty a bahno, které proniknou 
do pohyblivých součástí.

Rychlé opotřebení nemusí být signálem toho, že je vozík 
nějakým způsobem vadný. Funkčnost vozíku do značné míry 
závisí na tom, jak je vozík používán a jak dobře o něj jeho 
majitel pečuje.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

www.thule.cominfo@thule.com


