
SUOMI
Omistajan käyttöohje

Jos jokin kohta on sinulle epäselvä, ota yhteyttä
myyjään tai BRITAXiin ennen lastenrattaiden käyttämistä.

Osoitteessa www.bobgear.eu on esitetty myyjäluettelo

Ennen kun kokoat tai käytät uusia lastenrattaitasi, luo 
huolellisesti nämä ohjeet ja käytä niitä, lue myös 

asiakirjan alussa ja muualla esitetyt varoitukset 
asianmukaisen asennuksen ja toiminnan varmista-

miseksi.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH 
Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany

LUE HUOLELLISESTI JA KOKONAAN 
NÄMÄ OHJEET!

TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ NÄMÄ 
OHJEET TULEVIA TARPEITA VARTEN 

OHJE

IRONMAN DUALLIE
SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE 
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• Jos lastenrattaita käyttävät muut 
henkilöt, jotka eivät tunne niiden 
toimintoja (kuten esimerkiksi 
isovanhemmat), näytä heille aina, 
miten rattaita tulee käyttää.

• Lisävarusteita, joita BOB ei ole 
hyväksynyt, ei saa käyttää.

• Tämä tuote ei sovi...
 - käytettäväksi vuoteena tai 

pinnasänkynä. Lastenrattaat 
ja työntörattaat on tarkoitettu 
käytettäväksi vain lasten 
kuljettamiseen.

 - käytettäväksi juoksu- tai 
luistelurattaina

 - kaupalliseen käyttöön
 - rungoksi muiden valmistajien 

kantokopille ja turvakaukaloille.
• Tarkasta ennen käyttöä, että 

lukituslaitteet ovat lukittuna.
• Kun kannat lastenrattaita, varmista, 

että et vahingossa avaa turvalukkoja.
• Älä koskaan anna lasten seistä 

rattaissa. Rattaat voivat kaatua.
• Käytä aina rannehihnaa, jonka avulla 

voit varmistaa, että lastenrattaat 
eivät pääse irtautumaan.

• Työntöaisaan kiinnitetyt kantamukset 
heikentävät lastenrattaiden vakautta.

• Älä kuljeta muita paketteja tai 
kasseja lastenrattaiden työntöaisalla 
tai rattaiden rungossa kuin niitä, joita 
BOB suosittelee.

• Älä laita teräviä esineitä selkänojan 
säilytystaskuihin. Selkänojan 
säilytystaskussa oleviin teräviin 
esineisiin nojaaminen voi aiheuttaa 
lapsille vammoja. 

• Kun lähdet liikkeelle tai kuljetat 
lapsia, varmista aina, että lasten 
kädet ja jalat eivät voi koskettaa 
pyöriin.

• Älä kulje rattaiden kanssa portaissa 
tai kaltevilla alustoilla. Rattaat voivat 
kaatua.

• Älä käytä lastenrattaita, jos niiden 
pyörissä on vähän tai ei ollenkaan 
ilmaa, koska silloin rattaat eivät enää 
ole hallittavissa.

• Älä koskaan vedä rattaita takaperin 
ylös portaita. Se voi aiheuttaa 

VAROITUKSET
pyörien tuentajärjestelmän 
vahingoittumisen ja vioittaa rattaiden 
runkoa. 

• Ole erittäin varovainen kulkiessasi 
lastenrattaiden kanssa epätasaisilla 
ja/tai päällystämättömillä, märillä tai 
liukkailla alustoilla, koska ne lisäävät 
vaaroja ja voivat aiheuttaa vakauden 
menettämisen. 

• Älä tee lastenrattaisiin tai sen osiin 
mitään muutoksia. Muutosten 
tekeminen aiheuttaa takuun 
raukeamisen ja voi johtaa vaarallisiin 
tilanteisiin.

• Suojaa lastenrattaat kuljettaessasi 
niitä erilaisissa kulkuvälineissä, jotta 
rattaat ja niiden osat eivät pääse 
vahingoittumaan. Tarkasta ne 
huolellisesti mahdollisten vaurioiden 
varalta kulkuvälineissä kuljetusten 
jälkeen. Älä käytä lastenrattaita, jos 
ne ovat vahingoittuneet tai niistä 
puuttuu osia.

• Älä koskaan taita lastenrattaita 
kokoon, kun lapset istuvat niissä.

• Onnettomuuksien välttämiseksi pidä 
lapset kaukana rattaista, kun taitat tai 
avaat niitä.

• Käytä aina lukitusmekanismia.
• Pidä aina lasta silmällä.
• Muista aina painaa jarru päälle, 

kun pysäköit lastenrattaat ja olet 
laittamassa lapsia rattaisiin tai 
ottamassa heitä pois niistä.

• Kun teet säätöjä, varmista että lapsi 
ei ylety liikkuviin osiin.

• Suojaa lapsesi voimakkaalta 
auringonvalolta. Kuomu ei suojaa 
lasta täydellisesti vaaralliselta UV-
säteilyltä.

• Lastenrattaita ei ole varustettu 
käytettäväksi heikossa valaistuksessa 
tai pimeässä.

• Pikalukittavien ja -irrotettavien 
pyörien epäasianmukainen asennus 
lastenrattaisiin voi aiheuttaa sen, 
että ne irtoavat liikkeen aikana, ja 
sen seurauksena menetät rattaiden 
hallinnan.
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• Seisontajarrua ei ole tarkoitettu 
pysäytysjarruksi. Jarrua ei saa käyttää 
rattaiden kulun hidastamiseen 
tai pysäyttämiseen, koska sillä 
jarruttaminen voi aiheuttaa rattaiden 
äkillisen pysäyksen ja hallinnan 
menetyksen.

• Älä pysäköi kalteville alustoille. 
Seisontajarru on tarkoitettu vain 
tasaisilla alustoilla pysäköimiseen. 
Kaltevilla alustoilla pysäköiminen voi 
aiheuttaa kaatumisen tai rattaiden 
pois rullautumisen.

• Tarkasta ennen käyttöä, että 
kantokoppa tai istuinosa tai 
auton turvakaukalot ovat oikein 
kiinnitettyinä.

• Säädä aina valjaat, kun muutat 
lastesi istuma-asentoa.

• Kun istuin on täysin taaksepäin 
kallistettuna, taaksepäin 
kippautumisen vaara on suurempi.

• Älä ylitä selkänojan taskujen 1 kg:n 
maksimipainorajaa.

• Älä ylitä tavarakorin 4 kg:n 
maksimipainorajaa.

• Älä anna lastesi leikkiä tällä 
tuotteella.

• Istuinosa ei sovi alle  6 kuukauden 
ikäisille lapsille. 

VAROITUKSET
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VAROITUKSET
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LASTENRATTAIDEN KOKOAMINEN
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Pyörät
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Takapyörien irrottaminen
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ONNITTELUMME
Onnittelemme sinua BOB-Sport 
Utility Stroller Duallie® tai IRON-
MAN Duallie® tuotteen hankinnan 
johdosta.
Vieraile säännöllisesti Internet-
sivuillamme www.bobgear.eu, 
kun haluat tämän käyttöohjeen 
päivitykset, takuutiedot ja muut 
ajantasaiset tuotetiedotteet. Vie-
raile Internet-sivuillamme ja ennen 
kuin teet hyväksyttyjä muutoksia 
lastenrattaisiin tai asennat niihin 
hyväksyttyjä lisävarusteita. 

LASTENRATTAIDEN RAKENNE
SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE, IRONMAN DUALLIE

Seisontajarru

Pikalukituksen 
vipu

Selkänojan 
säilytystasku

Rungon 
laukaisukahva

Rannehihna

Käsijarrun vipu

Lokasuoja

Säätönuppi

Jarrusatula

Vetoaisa

Vetoaisan 
lukitusvipu

Kuomu

Vaimennuksen 
lukitusnuppi

Tukivarsi

Istuimen 
valjaat

Tavarakori
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IKÄSUOSITUKSET
Lapsesi pitää olla vähintään 6 kuukau-
den ikäinen ennen kun häntä voi kuljet-
taa BOB®-lastenrattaissa ilman BOB-au-
ton turvakaukalon sovitinta ja vastaavaa 
auton turvakaukaloa. Ota huomioon, 
että lapset, jotka eivät vielä kykene 
kannattelemaan päätään, tarvitsevat 
erillisen pää- ja niskatuen, jotta heitä 
voi kuljettaa turvallisesti ja mukavasti. 
Lasten pitää olla vähintään 9 kuukauden 
ikäisiä ennen kun heitä voi kuljettaa 
kuntoilussa/maastossa käytettävissä 
lastenrattaissa. Nämä lasten työntörat-
taat on suunniteltu yli 3 vuoden ikäisille 
lapsille 17 kg:n enimmäispainolla.
Lapset kehittyvät eri nopeudella. 
Neuvottele lastenlääkärin kanssa ennen 
ensimmäistä käyttöä lastenrattaiden 
soveltuvuudesta lapsellesi.
Tutustu alla olevaan taulukkoon, jossa 
on esitetty ikä-/käyttösuositukset:

SUOSITELTAVA 
KÄYTTÖ

IKÄ

Vain kävely 6 kuukautta - 
3 vuotta tai paino 
17 kg per lapsi

Kuntoilussa/
maastossa

9 kuukautta - 
3 vuotta tai paino 
17 kg per lapsi

Kun käytät lastenrattaita kuntoilu-/kun-
toilussa/maastossa-säädöllä, noudata 
ohjeita kappaleessa LASTENRATTAI-
DEN KÄYTTÖ kuntoilussa/kuntoilussa/
maastossa.

LASTENRATTAIDEN KOKOA-
MINEN
LASTENRATTAIDEN PAKKAUKSES-
TA PURKAMINEN

Pura lastenrattaat ja pyörät pakkauk-
sista. Etupyörä on pakattu taitettujen 
lastenrattaiden sisään. 

Poista kaikki pakkausmateriaalit 
kuristumis- ja tukehtumisvaaran 
välttämiseksi.

LOKASUOJAN ASENNUS
Ennen kuin asennat etupyörän, sinun 
pitää kiinnittää lokasuoja. 

1. Kiinnitysruuvien irrottaminen
Kaksi kiinnitysruuvia on jo asennettuna 
lastenrattaiden rungossa. Irrota kaksi 
lokasuojan kiinnitysruuvia. 

HUOMAUTUS: Joudut ehkä irrotta-
maan kankaan kiinnitysruuvin (oikea tai 
vasen), jotta pääset paremmin käsiksi 
poikkiputken asennusreikään.

2. Lokasuojan ja poikkiputken reikien 
kohdistaminen
Kohdista lokasuojan kiinnikkeen aukko 
poikkiputken keskellä olevaan kierrerei-
kään ja asenna ruuvi.

3. Lokasuojan ja jarrun kohdistami-
nen Asennusaukko Kohdista muovisen 
lokasuojan aukko jarrun asennuslevyn 
aukkoon ja asenna ruuvi.

4. Ruuvien kiristäminen
Keskitä lokasuoja lastenrattaissa ja 
kiristä ruuvit. Asenna paikalleen kaikki 
avatut kankaan lisäruuvit ja kiristä ne.

PYÖRÄT
Ennen kun alat asentaa pyöriä, lue 
huolellisesti kaikki varoitukset ja 
ohjeet.
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Jos lastenrattaiden pyörien pika-
kiinnitysmekanismi on virheellisesti 
säädetty, pyörät tärisevät, vaappu-
vat tai irtoavat rattaista käytön 
aikana.  
Sen vuoksi on erittäin tärkeää, 
että:
• pyydät myyjää neuvomaan 

pyörien turvallisen asennuksen 
ja irrottamisen asianmukaisen 
tekniikan 

• osaat oikean menetelmän ja 
käytät sitä pyörän turvallisessa 
kiinnittämisessä rattaisiin pika-
lukitusmekanismin avulla 

• tarkastat, että pyörät ovat 
varmasti kiinnitettyinä aina, kun 
otat lastenrattaat käyttöön.

Pyörien pikalukitusmekanismi on 
nokkapyörälaite, joka antaa tarvit-
tavan kiinnitysvoiman lastenrattai-
den pyörien turvalliseen kiinnityk-
seen. Jotta pyörät ovat turvallisesti 
kiinnitettyinä rattaisiin, on vält-
tämätöntä, että ymmärrät, miten 
pikalukitusmekanismi toimii, miten 
voit käyttää ja säätää sen oikein, 
ja kuinka paljon voimaa tarvitaan 
pyörien turvallisen kiinnityksen 
varmistamiseen.

Pikalukitusmekanismi on nokkapyö-
rälaite ja sitä pitää käyttää oikein, 
jotta saadaan välttämätön kiinnitys-
voima pyörän turvalliseen kiinnityk-
seen. Se ei ole siipimutterimekanis-
mi, eikä vipuvarren kääntö pitäen 
kiinni kiristyksen säätönupista anna 
vaadittua voimaa pyörän turvalli-
seen kiinnitykseen 
haarukkapäihin.

PIKALUKITUKSEN SÄÄTÖ
Takapyörät kiinnittyvät asianmu-
kaisesti paikoilleen voimalla, joka 
muodostuu, kun pikalukituksen vipu 
käännetään kiinni ja nokkamekanismi 

kiristää akselin haarukkapäätä vasten 
varmistaen, että se pysyy paikoillaan..

Etupyörä on kunnolla kiinnitetty 
paikalleen voimalla, joka muodostuu, 
kun pikalukituksen vipu käännetään 
kiinni ja nokkamekanismi kiristää 
vivun kotelon yhtä haarukkapäätä 
vasten ja säätömutterin toista haa-
rukkapäätä vasten lukiten pyörän 
keskiön haarukkapäiden väliin. 

Kiristyksen säätömutteri asettaa 
kiristysvoiman määrän. Kääntämällä 
kiristyksen säätömutteria myötäpäi-
vään ja estämällä samanaikaisesti 
pikalukituksen vipua kääntymästä 
lisätään kiristysvoiman määrää. 
Vaihtoehtoisesti kääntämällä kiris-
tyksen säätömutteria vastapäivään ja 
estämällä samanaikaisesti pikalukituk-
sen vipua kääntymästä vähennetään 
kiristysvoiman määrää. Kiristyksen 
säätömutteria tarvitsee säätää vain 
hieman oikean kiristysvoiman aikaan-
saamiseksi; vähemmän kuin puoli 
kierrosta voi tehdä eron turvallisen ja 
ei-turvallisen kiristyksen välille.

TAKAPYÖRIEN ASENNUS

1. Seisontajarrun lukituksen avaa-
minen
Ennen kun asennat takapyörät, nosta 
seisontajarru avattuun asentoon.

2. Pikalukituksen vivun kääntämi-
nen
Käännä pikalukituksen vipua siten, 
että se kääntyy pois haarukkapäästä.
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Pikalukituksen 
vipu

3. Akselitapin sisään työntäminen
Työnnä takapyörien akselitappi takim-
maisen haarukkapään reikään. Jos 
akseli ei liu'u helposti, höllää pikaluki-
tuksen kiristyksen säätömutteria 
käsin. Työnnä akseli niin pitkälle 
takimmaiseen haarukkapäähän, että 
akselin olake tai lukkorengas kosket-
taa haarukkapäätä.

Akselitappi

         Haarukkapää

4. Pikalukituksen nokkavivun säätö
Pikalukitusta säätäessäsi pidä pikalu-
kituksen nokkavipua oikealla kädellä 
TÄYSIN AUKI -asennossa ja kiristä 
kiristyksen säätömutteria vasemmalla 
kädellä kunnes se on sormitiukasti 
haarukkapäätä vasten.

Kiristyksen säätömutteria KIRISTÄ-
ESSÄSI käännä sitä myötäpäivään.

  

TÄYSIN SULJETTU

Pikalukituksen kunnollisen lukituk-
sen ja takapyörän varmistamiseksi 
haarukkapäissä tarkasta, että akseli 
on työnnetty kokonaan haarukka-
päähän. Samalla kun pidät pyörää 
tässä asennossa, käännä pikalukitus 
lastenrattaiden suuntaan ja TÄYSIN 
KIINNI -asentoon.

Kun pikalukitus on kunnolla kiinni, 
sen kaari on haarukkapään kohdalla 
ja sen kulma on hieman kääntynee-
nä rattaiden keskusta kohden. Jotta 
saat aikaan riittävän kiristysvoiman on 
välttämätöntä, että kierrät sormesi 
haarukkapään ympärille, kun käännät 
pikalukituksen vivun kiinni-asentoon. 
Pikalukituksen sulkemisessa käytettä-
vä voima on oikea, kun kämmeneesi 
jää selvä jälki puristamisesta.

Pyörän kiristämiseen tarvitaan 
huomattavan paljon voimaa. Jos 
pystyt kokonaan sulkemaan pikalu-
kituksen kiertämättä sormiasi 
haarukkapään ympärille eikä 
pikalukituksen vipu jätä kämme-
neesi selvää jälkeä, kiristysvoima ei 
ole riittävä. Käännä vipu TÄYSIN 
AUKI -asentoon ja kierrä kiristyksen 
säätömutteria neljänneskierros 
myötäpäivään ja toista sulkemisvai-
heet.

Kiristyksen säätömutteri
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Jos pikalukitusvipua ei voi kääntää 
TÄYSIN KIINNI -asentoon, käännä 
vipu TÄYSIN AUKI -asentoon ja 
kierrä kiristyksen säätömutteria 
neljänneskierros vastapäivään. Tois-
ta sulkemisvaiheet.

Kiristyksen säätömutterin AVAA-
MISEKSI kierrä sitä vastapäivään. 
  

  

TAKAPYÖRÄN IRROTTAMINEN

1. Seisontajarrun lukituksen avaa-
minen
Ennen kun asennat takapyörät, paina 
seisontajarru auki-asentoon.

2. Pikalukituksen vivun avaaminen
Siirrä pyörien pikalukituksen vipu 
kiinni- tai TÄYSIN KIINNI -asennosta 
TÄYSIN AUKI -asentoon.  

 

TÄYSIN SULJETTU

 

TÄYSIN AUKI

 

3. Pyörän irrottaminen
Nosta pyörää muutama tuuma maas-
ta ja vedä pyörä irti haarukkapäästä.

ETUPYÖRÄ, TOISSIJAINEN

TUENTAMEKANISMI
Lastenrattaiden haarukassa on 
pyörien toissijainen tuentamekanismi, 
joka on suunniteltu varmistamaan, 
että pyörä ei irtoa haarukasta, jos 
pikalukitus on epäasianmukaisesti 
säädetty tai kiristetty. Pyörä voi 
kuitenkin olla irti ja horjuva, vaikka 
toissijainen tuentamekanismi toimii, 
jos pikalukitusta ei ole kiristetty ja 
säädetty kunnolla. Lastenrattaiden 
toissijainen tuentamekanismi on 
integroitu ja muotoiltu haarukan 
päihin.

Toissijaista tuentamekanismia ei saa 
missään tapauksessa poistaa tai 
ottaa pois käytöstä. Toissijaisella 
tuentamekanismilla varmistetaan 
tärkeä säätö. Toissijainen tuenta-
mekanismi vähentää pyörän haaru-
kasta irtoamisen vaaraa, jos pikalu-
kitusta ei ole säädetty ja kiristetty 
kunnolla. Toissisijaisen tuentameka-
nismin poistaminen tai pois käytös-
tä ottaminen mitätöi takuun.

Toissijainen tuentamekanismi ei 
korvaa pikalukituksen oikeaa sää-
töä ja kiristämistä. Jos lastenrattai-
den pyörien pikalukitusmekanismi 
on virheellisesti säädetty, pyörät 
tärisevät, vaappuvat tai irtoavat 
rattaista käytön aikana. 

Haarukkapäät 
(Toissijainen tuentamekanismi)

TÄYSIN SULJETTU
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Tarkasta määrävälein rutiininomai-
sesti, että pyörä on kunnolla kiinni 
ja kiristetty. Jos pyörä ei ole täysin 
kiinni kytkettynä ja siirtyy hieman 
ulospäin, pyörää ei ole kiinnitetty 
kunnolla.

ETUPYÖRÄN ASENNUS

1. Etupyörän pikalukitusvivun 
asennus
Poista kiristyksen säätömutteri pika-
lukituksen karasta ja irrota ensimmäi-
nen jousi. Liu’uta pikalukituksen kara 
etupyörän akselin läpi, sijoita jousi 
paikalleen karaan, pienempi puoli 
akselin suuntaan, ja kierrä kiristyksen 
säätömutteri takaisin paikalleen.

HUOMAUTUS: Etupyörän asenta-
miseksi pitää avata jarrun pikalukitus 
liikkumavaran saamiseksi pyörälle/
renkaalle jarrun kitkapalojen ohitta-
miseen.

2. Jarrun pikalukituksen avaaminen 
Avaa jarrun pikalukitus kiertämällä 
jarrun pikalukitusvipua myötäpäivään.

AUKI

3. Etupyörän pikalukitusvivun 
kääntäminen
Käännä pikalukituksen vipua siten, 
että se kääntyy pois pyörästä. Tällöin 
se on TÄYSIN AUKI -asennossa.

O
PE

N

Pikalukituksen vipu
TÄYSIN AUKI TÄYSIN SULJETTU

4. Etupyörän asentaminen
Ole rattaiden etupuolella ja sijoita 
pyörä haarukkapäiden väliin siten, 
että akseli kiinnittyy lujasti haarukka-
päiden hahlojen yläosaan. 

5. Pikalukituksen vivun säätö
Pikalukitusta säätäessäsi pidä oikealla 
kädellä kuvan mukaisesti pikalukituk-
sen nokkavipua TÄYSIN AUKI -asen-
nossa. Kiristä vasemmalla kädellä ki-
ristyksen säätömutteria, kunnes se on 
sormitiukasti haarukkapäitä vasten.

6. Käännä pikalukituksen vipu 
kiinni-asentoon
Pikalukituksen kunnollisen lukituksen 
ja etupyörän varmistamiseksi haaruk-
kapäissä tarkasta, että akseli on kiinni 

Pikalukituksen vipu

Kiristyksen säätömutteri

Jarrun pikalukitus

Kiristyksen säätömutteri

Jousi     Pikalukituksen kara
    
Haarukkapää
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molempien puolien haarukkapäissä 
ja pyörä on keskitetysti vasemmalta ja 
oikealta. 

             

    

TÄYSIN AUKI

TÄYSIN 
SULJETTU

Pidä pyörää tässä asennossa ja 
käännä pikalukitusta ylöspäin kunnes 
se on TÄYSIN KIINNI -asennossa. 
Kun pikalukitus on kunnolla kiinni, 
sen kaari osoittaa pyörää kohden ja 
se on samansuuntaisesti haarukan 
kanssa.  Riittävän kiristysvoiman 
aikaansaamiseksi on välttämätöntä, 
että kierrät sormesi haarukan ym-
pärille, kun käännät pikalukituksen 
vivun kiinni-asentoon. Pikalukituksen 
sulkemisessa käytettävä voima on 
oikea, kun kämmeneesi jää selvä jälki 
puristamisesta.

Pyörän kiristämiseen tarvitaan 
huomattavan paljon voimaa. Jos 
pystyt kokonaan sulkemaan pikaluki-
tuksen kiertämättä sormiasi haaru-
kan ympärille eikä haarukka ja 
pikalukituksen vipu jätä kämmeneesi 
selvää jälkeä, kiristysvoima ei ole 
riittävä. Käännä vipu TÄYSIN AUKI 
-asentoon ja kierrä kiristyksen 
säätömutteria neljänneskierros 
myötäpäivään ja toista sulkemisvai-
heet.

Jos pikalukitusvipua ei voi kääntää 
TÄYSIN KIINNI -asentoon, käännä 
vipu TÄYSIN AUKI -asentoon ja 
kierrä kiristyksen säätömutteria 
neljänneskierros vastapäivään. Toista 
sulkemisvaiheet.

7. Jarrun pikalukituksen sulkeminen
Kun olet asentanut etupyörän, jarrun 
pikalukitus pitää asettaa kiinni-
asentoon. Sulje jarrun pikalukitusvipu 
puristamalla toisella kädellä jarrupa-
loja pyörää vasten, kierrä sen jälkeen 
toisella kädellä jarrun pikalukitusvi-
pua vastapäivään, kunnes se osoittaa 
alaspäin.

KIINNI

ETUPYÖRÄN IRROTTAMINEN

1. Jarrun pikalukituksen avaaminen
Katso kappale Etupyörän asennus. 

2. Pikalukituksen vivun avaaminen
Siirrä pyörien pikalukituksen vipu 
kiinni- tai TÄYSIN KIINNI -asennosta 
TÄYSIN AUKI -asentoon. Etuhaaruk-
kaan on integroitu toissijainen tuen-
tajärjestelmä, jonka vuoksi kiristyksen 
säätömutteria pitää löysätä riittävästi 
pyörän irrottamiseksi.

3. Etupyörän irrottaminen 
Nosta etupyörää joitakin senttimet-
rejä maanpinnan yläpuolella ja tartu 
pyörän yläreunaan kämmenelläsi ja 
vedä se ulos haarukasta.

Haarukan terä

Haarukkapäät Jarrun pikalukitus
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KÄSIJARRU
Käsijarrua voidaan käyttää lasten-
rattaiden hidastamiseen tai pysäyt-
tämiseen. Käsijarru ei ole seisonta-
jarru.
HUOMAUTUS: Jotta käsijarru toimii 
moitteettomasti, on tärkeää, että se 
säädetään oikein. Purista jarruvipua ja 
varmista, että jarrupalat koskettavat 
vannetta. Tarkista, että jarrujen pika-
lukitusvipu on kiinni-asennossa. Katso 
kappale Etupyörän asennus.

Käsijarrujärjestelmä on varustettu 
kahdella kiristimellä. Jos et tiedä, 
miten kiristimiä käytetään, ota yh-
teyttä BOB-asiakaspalveluun tai kysy 
paikalliselta myyjältä neuvoja.

1. Jarrupalojen kohdistaminen
Jos jarrut eivät ole oikein kohdiste-
tut, käytä 10 mm avainta jarrupalan 
mutterin löysäämisessä, liuuta palat 
oikeaan asentoon ja kiristä pitävästi.
 

CLO
SE  

2. Jarrukaapelin kireyden säätö
Kaapelin kireys on esisäädetty teh-
taalla, mutta jarrukaapeli pitää säätää 
ajoittain (koska kaapeli venyy hieman 
ja musta kaapelisuojus kutistuu ajan 
myötä).

Kaapelin kiristämiseksi jarrujärjes-
telmässä on kaksi kiristintä, toinen 
käsijarrun vivussa ja toinen jarrusatu-
lassa. Kaapelin kiristämiseksi pitää joko 
toinen tai molemmat kiristimet säätää.

KÄSIJARRU 

Vetoaisa

Käsijarrun vipu Lukkorengas Kiristin

PYÖRÄJARRU

KIIN
NI

Kiristin

Jarrusatula

Jarrusatula
Kiinnitysmutteri

Lukkorengas

Kaapelin kiristämiseksi avaa lukko-
rengasta ja käännä kiristintä vastapäi-
vään. Varmista kiristimen uusi asento 
kiristämällä lukkorengas jarrusatulaa 
tai jarruvipua vasten. 

Kaapelin hölläämiseksi käännä 
kiristintä myötäpäivään ja varmista 
kiristämällä lukkorengas. Vanteen ja 
jarrupalojen välillä pitää olla 1 mm 
välys.

3. Jarrusatulan asennon muuttami-
nen
Jos väli ei ole sama molemmissa 
jarrupaloissa, jarrusatulan asentoa on 
helppo muuttaa rungossa avaamalla 
satulan kiinnitysmutteri 10 mm 
avaimella ja säätämällä satulan 
asento uudelleen sekä kiristämällä 
mutteri.

Jarrupala

Jarru
Rengas

Vanne
1 mm rako

Jarrusatula

Jarrupala kohdistettuna pyörän vanteeseen
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Jos et ymmärrä näitä ohjeita, tai 
sinusta tuntuu, että jarru ei ole 
oikein säädetty, vie lastenrattaat 
myyjällesi asianmukaisesti sää-
dettäväksi. Jos jarrupalat ovat 
kuluneet, hanki myyjältäsi uudet 
jarrupalat.

LASTENRATTAIDEN AVAAMINEN

Lastenrattaita taitettaessa ja 
avattaessa pitää varoa sormien 
puristumista tai loukkaantumista.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä 
koskaan taita tai avaa lastenrattai-
ta, kun muita henkilöitä on aivan 
lastenrattaiden läheisyydessä.

Varmista ennen käyttöä, että kaikki 
lukituslaitteet ovat kiinni.

1. Nosta punainen rungon laukai-
sukahva
Pidä pyörät maassa, kun rattaiden 
tukivarsi alkaa kääntyä ylös.

     
HUOMAUTUS: Lastenrattaiden tuki-
varsi nousee ylös ja "napsahtaa" auki 
ja lukittuu. 

NAPSAHDUS

2. Kääntyvä vetoaisa
Nosta vetoaisa ylös ja taaksepäin 
kunnes se "napsahtaa" lukittuen 
pystyasentoon.

NAPSAHDUS

3. Kiinnitä istuimen kiinnityshihna 
Kierrä istuimen kiinnityshihna risti-
putken ympäri ja kiinnitä paikoilleen 
soljella. 

 
Älä kierrä istuimen kiinnityshihnaa 
jarrutangon ympäri tai ylitse. 
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Istuimen kiinnityshihna täytyy kiin-
nittää asianmukaisesti ennen kuin 
rattaat voidaan lastata. 

Oikein kiinnitetty istuimen kiinnityshihna

LASTENRATTAIDEN TAITTAMINEN

1. Seisontajarrun lukitus
Paina seisontajarru lukittuun asentoon.

2. Ota lapset pois istuimelta.

3. Lastenrattaiden tyhjentäminen.
Poista kaikki tavarat tavarakorista ja 
taskuista.

4. Kääntyvä vetoaisa 
Paina vetoaisan molempia lukitusvi-
puja samanaikaisesti. Käännä vetoai-
sa eteenpäin istuimen suuntaan.

5. Rungon punaisen laukaisukah-
van ylösnostaminen
Nosta rungon punainen laukaisukahva 
ylös lyhyellä, nopealla nykäisyllä. Pidä 
renkaat maassa, kun lastenrattaat pai-
nuvat kokoon etupyörän suuntaan.

6. Paina lastenrattaat litteäksi

7. Taitettujen lastenrattaiden var-
mistaminen
Käytä lukkohihnaa lastenrattaiden 
taitetun asennon varmistamisessa.

8. Taitettujen rattaiden koon pie-
nentäminen
Irrottamalla etupyörä ja takapyörä saat 
taitoksen vielä pienemmäksi. Katso ta-
kapyörien ja etupyörän irrottamiskuvat.

Vetoaisa
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LASTENRATTAIDEN 

KÄYTTÖ kuntoilussa/
maastossa

Varmista, että noudatat alla olevia 
ohjeita, kun käytät BOB-lastenrattaita 
juostessasi/kuntoillessasi tai 
maastosäädöllä:

Älä koskaan käytä lisäosia, kun 
käytät lastenrattaita kuntoillessasi 
tai maastossa. 

Jos lastenrattaita käytetään kuntoi-
lussa/maastossa alle 9 kuukauden 
ikäisten lasten kanssa, jotka eivät 
voi istua pystyasennossa ilman 
tukea, se voi aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja ja mahdollisesti 
vaikuttaa lapsen fyysiseen kehityk-
seen.

Kuljeta lastenrattaita maastossa
aina siten, että istuin on täysin
pystyasennossa. Jos lastenrattaita
kuljetetaan maastossa istuimen
ollessa kallistettuna, voi rattaiden
vakauden menetyksen myötä
tapahtua onnettomuuksia.

LASTENRATTAIDEN SÄÄDÖT
RENGASPAINEEN 
TARKASTAMINEN

Muovirenkaat on suunniteltu enim-
mäistäyttöpaineelle 2 bar. Enimmäis-
täyttöpaine on painettuna renkaa-
seen venttiilin vieressä.

Täyttöpaineen lisääminen yli 2 bar 
paineen vahingoittaa renkaita ja/tai 
renkaat menettävät sen seuraukse-
na ohjautuvuuden ja aiheuttavat 
loukkaantumisia. 
Alumiinipyörissä renkaiden paine 
voi olla painettuna renkaaseen. Joka 
tapauksessa suosittelemme 2 bar 
painetta mukavaan kuljettamiseen.

Rengaspaineen nostaminen yli 
renkaassa ilmoitetun enimmäispai-
neen voi vahingoittaa pyörän vannet-
ta ja sen seurauksena aiheuttaa 
ohjauksen menetyksen ja onnetto-
muuksia.
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SUUNTATARKKUUDEN SÄÄTÖ
Jos lastenrattaat vetävät vasemmalle 
tai oikealle, kun etupyörä on säädetty 
maastokäyttöön ja rattaita käytetään 
kuntoilussa/maastossa, säädä suunta-
tarkkuus alla selitettyjen kohtien 
mukaisesti.

Älä testaa rattaiden kulkua lapsen 
tai minkään muunkaan matkustajan 
kanssa.

1. Lastenrattaiden tyhjentäminen
Poista kaikki tavarat tavarakorista ja 
taskuista.

2. Rengaspaineen tarkastus

3. Lastenrattaiden sijoittaminen ta-
saiselle alustalle  Etsi tasainen noin 5 
m mittainen alue.

5 metriä

4. Takapyörien akselin säätö
Säädä lastenrattaat siten, että 
takapyörien akseli on kohtisuorassa 
suoraan viivaan nähden.

5. Säädön testaus
Työnnä lastenrattaita suoraan eteen-
päin ja vapauta nähdäksesi kaarta-
vatko rattaat oikealle tai vasemmalle. 
Toista työntötesti useaan kertaan.

HUOMAUTUS: Jos lastenrattaat 
jatkuvasti vetävät vasemmalle tai 
oikealle, ohjautuvuus voidaan korjata 
yksinkertaisesti kääntämällä etupyörän 
akselia ja/tai suuntaamalla etupyörä 
uudelleen irrottamalla, kääntämällä ja 
asentamalla seu udelleen.

6. Etupyörän akselin kiertäminen 
Avaa etupyörän pikalukitus ja kierrä 
akselia 90 astetta haarukassa. Kiristä 
pikalukitus uudelleen. Katso kap-
paleet Etupyörän irrottaminen ja 
Etupyörän asentaminen. 

7. Suorita rullaustesti
Jos lastenrattaat yhä edelleen vetävät 
vasemmalle tai oikealle, kun työnnät 
niitä suoraan eteenpän, toimi seuraa-
valla tavalla.

8. Etupyörän uudelleen suuntaa-
minen  
Avaa etupyörä ja etujarrun pikalu-
kitus. Irrota etupyörä ja käännä se 
siten, että pikalukitusvipu on vastak-
kaisella puolella. Asenna etupyörä 
takaisin paikalleen, varmista pyö-
rän ja jarrun pikalukitusvipu. Katso 
kappaleet Etupyörän irrottaminen ja 
Etupyörän asentaminen.

        

Pyörä käännettynä siten, että  
pikalukitusvipu on vastakkaisella puolella

9. Suorita rullaustesti
Jos lastenrattaat yhä edelleen vetävät 
vasemmalle tai oikealle, kun työnnät 
niitä suoraan eteenpän, suorita hie-
nosäädön toimenpiteet.

Kierrä akselia 90°



137

HIENOSÄÄTÖ
Lastenrattaiden hienosäädössä pitää 
käyttää säätönuppeja.

Kun lastenrattaat vetävät OIKEAL-
LE

1. Pikalukitusvivun avaaminen 
Avaa pikalukitusvipu. Etupyörää ei 
tarvitse irrottaa. Katso kappale Etu-
pyörän irrottaminen.

2. OIKEAN säätönupin säätö 
Kierrä OIKEAA säätönuppia täy-
si kierros myötäpäivään ja työnnä 
samalla pyörän oikeaa puolta eteen-
päin ja kiristä sen jälkeen pikalukitus. 
Katso kappale Etupyörän asennus.

3. Suorita rullaustesti 
Toista rullaustesti. Jos lastenrattaat 
yhä edelleen vetävät oikealle, toista 
vaiheet 1 ja 2.

Kun lastenrattaat vetävät VASEM-
MALLE

1. Pikalukitusvivun avaaminen 
Avaa pikalukitusvipu. Etupyörää ei 
tarvitse irrottaa. Katso kappale Etu-
pyörän irrottaminen.

2. VASEMMAN nupin säätäminen
Kierrä vasenta nuppia täysi kierros 

myötäpäivään ja työnnä tällöin pyö-
rän vasenta puolta eteenpäin. Kiristä 
pikalukitus uudelleen. Katso kappale 
Etupyörän asennus.

3. Suorita rullaustesti uudelleen
Jos lastenrattaat yhä edelleen vetävät 
vasemmalle, toista vaiheet 1 ja 2.

VAIMENNUSASETUSTEN VALINTA
1. Ota lapset pois istuimelta.

2. Aseta vaimentimen asetin 
 oikeaan asentoon 2
Paina vaimentimen lukitusnuppia ja 
vedä samanaikaisesti lastenrattaiden 
taustan suuntaan liu'uttaen nuppi 
asentoon 2. Nuppi "napsahtaa" pai-
kalleen, kun se on oikeassa asennossa.

TOISTA sama toisella puolella.

Asento 1: PEHMEÄMPI

CLICK

VASEN nuppi

OIKEA nuppi

Säätönupit
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Asento 2: KOVEMPI

CLICK

HUOMAUTUS: Aina kun lastenrattaat 
ovat taitettuna, vaimentimien oletus-
asento on PEHMEÄ.

SEISONTAJARRUN ASETUS 
Seisontajarru estää lastenrattaiden 
liikkumisen, kun lapsi sijoitetaan niihin 
tai otetaan pois niistä. Seisontajarrua ei 
ole suunniteltu pysäytysjarruksi.
 

Seisontajarrua ei ole suunniteltu 
pysäytysjarruksi. Jarrua ei saa 
käyttää rattaiden kulun hidastami-
seen tai pysäyttämiseen, koska sillä 
jarruttaminen voi aiheuttaa lasten-
rattaiden äkillisen pysäyksen ja 
hallinnan menetyksen.

Älä pysäköi kalteville alustoille. 
Seisontajarru on tarkoitettu vain 
tasaisilla alustoilla pysäköimiseen. 
Kaltevilla alustoilla pysäköiminen 
voi aiheuttaa kaatumisen tai 
rattaiden pois rullautumisen. 
Seisontajarrun kytkemiseksi paina 
jarru jalallasi lukittuun asentoon 
punaisen jalkapolkimen avulla – 
varmista, että lukitustappi kiinnittyy 
kokonaan lukituslaattaan.
 
LUKITTU ASENTO 

Jarrun kunnollisen lukituksen varmis-
tamiseksi, kokeile liikuttaa lastenrat-

taita ennen jarrun päälle painamista 
ja sen jälkeen. Jos lastenrattaat eivät 
liiku, jarru on lukittu kunnolla.  

Seisontajarrun vapauttamiseksi nosta 
punaista jalkapoljinta jalallasi kunnes 
jarrutanko nousee täysin lukitsemat-
tomaan asentoon. 

LUKITSEMATON ASENTO 

LAPSEN TURVAVALJAAT

Nämä lastenrattaat on tarkoitettu 
korkeintaan 2 yli 6 kuukauden ja 
enintään 17 kg painoiselle lapselle.
Älä ylitä enimmäispainoa tai 
enimmäispituutta, koska tällöin 
lastenrattaat eivät ole enää vakaat.

Estä putoamisen tai ulosliukumisen 
aiheuttamat vakavat onnettomuu-
det. Käytä aina valjaita. 

Käytä aina valjaiden kanssa haara-
hihnaa.

Älä koskaan jätä lasta valvomatta 
lastenrattaisiin, olipa seisontajarru 
sitten päällekytkettynä tai ei.

1. Seisontajarrun päälle kytkemi-
nen
Paina seisontajarru alas lukittuun 
asentoon. 

HUOMAUTUS: Takapyörät eivät saa 
pyöriä, kun seisontajarru on päälle-
kytkettynä.
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6. Vyötäröhihnan kiristäminen
Säädä vyötäröhihna siten, että se 
istuu hyvin ja on mukava.

Vyötäröhihna

RANNEHIHNAN KIINNITYS
Rannehihna on suunniteltu sitä 
varten, että sen avulla estetään 
lastenrattaiden rullautuminen pois, 
kun päästät otteesi lastenrattaista. 
Kun käytät lastenrattaita, varmista, 
että rannehihna on tukevasti ranteesi 
ympärillä.

Rannehihnan kiinnittämättä jättämi-
nen voi aiheuttaa vaurioita ja 
onnettomuuksia.

Rannehihnan varmistaminen 
Pujota lenkki pitävästi ranteeseesi.

 

2. Lapsen sijoittaminen istuimelle
Sijoita molemmat olkahihnat hartioi-
den päälle. Sijoita haarahihna jalko-
jen väliin.

Olkahihnat

3. 

Haarahihna

Olkahihnojen kiristäminen
Työnnä molempien olkahihnojen luki-
tuskappaleet haarahihnan lukkoon.

HUOMAUTUS: Haarahihna pitää 
säätää siten, että se on mukavasti.

Haarahihnan lukko

4. Olkahihnojen korkeuden säätö
Säädä olkahihnat siten, että ne ulot-
tuvat aivan lapsen hartioiden korkeu-
delle.

 
 

5. Olkahihnojen säätö
Avaa tarranauhat. Siirrä solki ylös tai 
alas ja säädä hihnat. Valjaiden pitää 
istua hyvin ja olla mukavat.
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ISTUIMEN KALLISTAMINEN

Kytke seisontajarru päälle ennen 
kun teet mitään istuimen säätöjä.
Pidä lujasti kiinni selkänojasta, kun 
säädät lastenrattaiden istuimen.

1. Istuimen kallistaminen
Vedä kallistuksen lukituksesta lukitus-
hihnojen vapauttamiseksi.

2. Pystyasentoon palauttaminen
Istuimen nostamiseksi nosta istuinta 
yhdellä kädellä ja vedä toisella kädel-
lä kallistushihnasta. 

TOISTA sama toisella puolella.

Kun istuimet ovat täysin taaksepäin 
kallistettuna, taaksepäin kippautu-
misen vaara on suurempi. Se voi 
aiheuttaa onnettomuuden tai 
loukkaantumisen, kun lapset 
törmäävät maahan ennen veto-
aisaa.

Kuljeta lastenrattaita  kuntoillessa/
maastossa aina siten, että istuin on 
täysin pystyasennossa. Jos lasten-
rattaita kuljetetaan kuntoillessa/
maastossa istuimien ollessa kallis-
tettuna, voi rattaiden vakauden 
menetyksen myötä tapahtua 
onnettomuuksia.

KIRISTYSNAUHA

Kiristysnauha keskellä antaa tukea 
istuinten keskiosalle ja asettaa kuo-
mujen keskiosan. 
Se on valmiiksi tehtaalla säädetty 
sopivaksi, mutta sitä voidaan kiristää 
tarvittaessa. Kiristä tämä nauhaa es-
tääksesi istuimia nojaamasta toisiinsa.

KUOMUN ASENTO

1. Kuomun nostaminen
Käännä kuomu pois veto-
aisasta varjostamista varten.

Istuimen 
kallistushihna

Istuimen 
kallistuksen lukko
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2. Kuomun pois siirtäminen
Työnnä kuomu vetoaisan suuntaan.

LISÄVARUSTEIDEN SOVITIN
BOB-astenrattaat on varustettu lisä-
varusteiden sovittimella, joka helpot-
taa BOB-lastenrattaiden lisävarustei-
den. 

BOB-lisävarusteiden kiinnittäminen 
on yksinkertaista ja helppoa painik-
keella, lukolla ja vapauttimella. Katso 
tämän käsikirjan lastenrattaiden 
lisävarusteita käsittelevä kappale, niin 
löydät lisätietoja saatavilla olevista 
lisävarusteista.

SADE- JA TUULISUOJA
Sade- ja tuulisuoja on saatavana 
lisävarusteena eikä se kuulu pakkauk-
seen.

Kun sade- ja tuulisuojaa käytetään, 
pitää takaläppä kohdistaa asianmu-
kaisesti kunnollisen ilmanvaihdon 
varmistamiseksi lapsille.

1. Istuimen asennon säätö
Vedä kallistuksen lukitushihnoista is-
tuimien nostamiseksi pystyasentoon.

2. Ikkunapäällisen pois siirtäminen
Pakkaa ikkunapäällinen taskuun, jotta 
saat esille kuomun hihnat.

3. Kuomun hihnojen vetäminen 
Vedä kuomun hihnoista ja varmista 
tarranauhat kuomun takana.
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4. Kuomun siirtäminen
Sijoita kuomun takaosa vetoaisaa 
vasten ja vedä kuomun läppä ylös ja 
kuomun ylitse, kiinnitä tarranauhat. 
Tarkasta avautuminen rattaiden takaa 
varmistaaksesi, että istuimen yläosan 
ja kuomun välillä on vapaa tila.

Kun olet asentanut sade- ja tuulisuo-
jan, varmista, että sade- ja tuulisuojan 
ilmanvaihtoaukot kohdistuvat istui-
men takaosan päällä olevaan tilaan ja 
muut aukot eivät ole tukittuna.



143

HOITO JA HUOLTO

Tarkasta rengaspaineet ennen 
jokaista käyttöä. 

PUHDISTUS
Kangas on käsitelty likaa hylkiväksi, 
mikä helpottaa puhdistamista. Käytä 
puhdistuksessa sientä ja mietoa saip-
puaa sekä lämmintä vettä (enimmäis-
lämpötila100 F astetta / 38 C astetta). 
Huuhtele perusteellisesti kaiken 
saippuan poistamiseksi ja anna sen 
jälkeen kuivua itsestään. Älä käytä 
voimakkaita puhdistusaineita. 

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET
Suosittelemme, että tarkastat las-
tenrattaat ennen jokaista käyttöä. 
Tarkasta rengaspaineet. Tarkasta 
kaikkien ruuvien, kiinnityspisteiden 
ja kiinnikkeiden kiristys. Tarkasta 
kaikki pyörät varmistaaksesi, että ne 
ovat turvallisesti kiinnitetyt. Tarkasta 
kankaan kuluneisuus. Suosittelemme, 
että viet lastenrattaasi valuutetulle 
BOB-myyjälle määräaikaistarkastuk-
seen ja huoltoon.  

VARASTOINTI
Lastenrattaat kannattaa varastoida 
sisätiloissa, kun ne eivät ole käytössä. 
Siten ne säilyttävät kauniin ulkoasun-
sa kauemmin. Jatkuva altistuminen 
auringon ultraviolettisäteilylle voi 
haalistuttaa ja vahingoittaa kangasta, 
renkaita ja muoviosia.

TAVARAN SÄILYTYSTILAT
Lastenrattaat on varustettu neljällä 
pienellä istuintaskulla lapsillesi, istui-
mien takataskuilla ja lastenrattaiden 
alla olevalla tavarakorilla. 

Kun istuimen takana olevaan 
taskuun lisätään painoa, lastenrat-
taiden ominaispaino muuttuu, mikä 
aiheuttaa taaksepäin kippautumi-
sen ja sen myötä onnettomuuden 
vaaran. Tästä syystä istuimien 
takana olevien taskujen ei saa 
ylittää 1 kg ja tavarakorin enim-
mäispaino saa olla 4 kg.

Vaikkakin istuimen selkämys on peh-
mustettu, on tärkeää muistaa, että 
lapsesi nojaavat siihen. 

Älä laita teräviä esineitä selkänojan 
säilytystaskuun. Selkänojan säilytys-
taskussa oleviin teräviin esineisiin 
nojaaminen voi aiheuttaa lapsille 
vammoja. 

LISÄVARUSTEET
BOBilla on tarjolla täydellinen vali-
koima lisävarusteita Revolution-las-
tenrattaisiin. Vieraile Internet-sivuil-
lamme nähdäksesi yksityiskohtaiset 
tiedot valikoimasta.

KARVAPEHMUSTE 
Lisää lapsesi rattaisiin lämmin ja 
miellyttävä karvapehmuste. Kar-
vapehmuste on irrotettava fl eece-
pehmuste, joka kiinnitetään BOB-
lastenrattaiden istuimeen. 

SADE- JA TUULISUOJA 
Vedenpitävä sade- ja tuulisuoja suo-
jaa lastasi sateelta ja tuulelta ja antaa 
lapselle silti mahdollisuuden tarkkailla 
maailmaa. Katso ohjeet sivu 19.

AURINKOSUOJA 
Aurinkosuojaan erikseen suunniteltu 
verkko vähentää auringon terveydelle 
haitallista UVA/UVB-säteilyä ja suojaa 
lasta tuulelta ja hyönteisiltä. 
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TARJOTIN
Tarjotin on helppo kiinnittää BOB-las-
tenrattaisiin käyttämällä BOB-lisäva-
rusteiden sovitinta. Tarjottimelle voit 
asettaa välipaloja ja juomia lapsesi 
käden ulottuville. Voi jäädä rattaisiin, 
kun ne taitetaan.

VALMISTAJAN TAKUU
Tarjoamme näille lastenrattaille 
valmistusta ja materiaalia koskevan 
2 vuoden takuun. Takuuaika alkaa 
ostopäivämäärästä. Säilytä kuitti 
ostotositteena.
Palauta reklamaatioiden yhteydessä 
lastenrattaat kuitin kanssa. Takuu 
rajoittuu lastenrattaisiin, joita on 
käsitelty asianmukaisesti ja palautettu 
puhtaassa ja asianmukaisessa kun-
nossa.

Takuu ei kata:
• luonnollista kulumista ja sallitun 

rasituksen ylityksestä aiheutunutta 
vaurioitumista

• sopimattoman tai virheellisen käy-
tön aiheuttamia vikoja.

TAKUU VAI EI?
Kankaat: Kaikki käyttämämme 
kankaat vastaavat korkeimpia mah-
dollisia vaatimuksia värien UV-säteilyn 
kestävyyden suhteen. Mutta kaikki 
materiaalit haalistuvat, kun ne altistu-
vat UV-säteilylle. Se ei ole materiaalin 
puute, vaan normaalia kulumista, 
jolle ei anneta takuuta.
Lukot ja soljet: Jos lukkojen ja 
solkien suhteen ilmenee ongelmia, 
ne aiheutuvat useimmiten liasta, joka 
voidaan pestä pois.

Takuuvaatimusten suhteen ota heti 
yhteyttä myyjään. Hän neuvoo ja 
auttaa sinua. Kun reklamaatioita 
käsitellään, käytetään tuotekohtaisia 
arvonalennuksia. Tässä tarkoituksessa 
viittaamme yleisiin myyntisopimuk-
sessa esitettyihin määrityksiin ja 
ehtoihin.

KÄYTTÖ, HOITO JA HUOLTO
Lastenrattaita pitää käsitellä ohjeiden 
mukaisesti. Haluamme erityisesti 
korostaa, että rattaiden kanssa on 
käytettävä alkuperäisiä varusteita ja 
varaosia.

SARJANUMERO 
Avaa lastenrattaat. Katso lastenrat-
taiden takapuolelta oikean tukivarren 
sisäpuolelta.
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