Montage- og brugsvejledning

Tillykke med din nye Kangaroo Bike fra Winther
I brugervejledningen findes en række gode råd og tips.
Vi ønsker, at du får stor glæde af din Kangaroo Bike i de kommende år.
Features:
•

Slagfast plastbund med lav siddehøjde og stor hjulafstand udformet i
stødafvisende design, som sikrer maksimal beskyttelse af børnene.

•

Det patenterede 3 punkts styretøjssystem sikrer stabile og
dynamiske køreegenskaber.

•

Affjedrede forhjul, polstrede multi-indstillelige sæder og god benplads
giver stor komfort og fleksibilitet.

•

God plads til bagage og indkøb bag sæderne, ligesom placering af
børnene foran giver tæt kontakt mellem fører og børn.

•

Med komponenter i aluminium og plast opnås lav vægt og
samtidig en sikring mod rust.
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Sikkerhedscheck og kørselsvejledning
Læs før ibrugtagning!
•

Check cyklens bremser, kæde, dæk og almene tilstand

•

Passagererne bør bære en godkendt cykelhjelm

•

Benyt støttebenet ved ind– og udstigning

•

Sørg for at passagererne er placeret og fastspændt korrekt

•

Ved kørsel med ét barn bør placeringen være i midten

•

Max 100 kg last i cyklen, excl. fører

•

Kør forsigtigt og med omtanke

•

Vær opmærksom på cyklens bredde og tag hensyn til andre trafikanter

•

Tilpas farten efter forholdene; kør forsigtig i skarpe kurver og omkring hjørner

•

Cyklens bremselængde øges ved kørsel med tung last

•

Efter solnedgang skal Kangaroo være forsynet med 2 forlygter og 1 baglygte

•

Frontklappen beskytter mod stenslag og insekter
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Produkt features

Ergonomisk multijusterbart styr

Komfortabel rummelig og fleksibel kabine
med aerodynamisk heldækkende kaleche

God plads til bagage
Sideruder kan åbnes
Aluminiumstel og
rustfri komponenter
Quick-release til
sadelhøjde

Bagagebærer
med baglygte

Gear nav
med fodbremse
Separate indstillelige sæder
monteret i bundskinne
Kraftige dobbeltbundede aluminiumsfælge

Mono-nav med lukkede kuglelejer og
dobbeltaktiverede hydrauliske skivebremser

Torsions affjedring

Patenteret 3-punkts styretøjssystem
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Støtteben
Nummerplade

Lav indstigningshøjde

Reflekser på bundkasse,
dæk og kaleche
Slagfast bundkasse i
stødafvisende design
Justerbar styrdæmper
med 6 indstillingstrin

Tekniske data
Stelkonstruktion:

Aluminium 6061

Bundkasse:

Slagfast polyethylen, UV-stabiliseret

Kaleche:

Nylon, bygetæt stof uden PVC

Styresystem:

Patenteret 3-punkts styretøjssystem

Forhjulsophæng:

Uafhængig torsions-affjedring

Forhjul:

20” X 1,75 med monoophængte nav, dobbeltbundede alu-fælge
og hydrauliske skivebremser

Baghjul:

26” X 1,75 med indvendige gear og fodbremse

Anbefalet dæktryk:

65 PSI / 4,5 BAR

Kabinemål:

Længde 95 cm, bredde 70 cm, albuebredde 77 cm,
taghøjde over sæder 77 cm

Mål:

Længde 218 cm, bredde 90 cm, højde 120 cm

Nettovægt:

38 kg

Kaleche og sæder:

6 kg

Lasteevne:

100 kg

Sporvidde:

86 cm
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Montagevejledning
Læs venligst denne montagevejledning igennem og gem den til eventuel senere
brug. Vi gør opmærksom på, at billederne kan afvige afhængig af versionsnummer.

1.0 Forhjul
Bremseskiven centreres i bremsekalibren, og hjulakslen med centreringsskiver monteres i svingarmen.
Affjedring i forhjulene muliggør et
relativt højt dæktryk uden at komforten forringes.
Efterspændes med en 19 mm fastnøgle.

1.1
Vær opmærksom på at bremseskiven ruller frit i bremsekalibren.
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2.0 Montage af hækbøjle
Værktøj: 5 mm sekskantnøgle
Hækbøjlen med styret monteres på
de to rørstudser.
Vær forsigtig med gear- og bremsekablerne.

2.1
Hækbøjlen fastgøres med de 2
spændbeslag med en 5 mm sekskantnøgle
Spændbeslaget skal drejes så det
ligger inden for plastkassens kant.

3.0 Montage af tagbøjler
Hækbøjlen fastgøres med de 2
spændbeslag med en 6 mm sekskantnøgle. Spændbeslaget drejes,
så det ligger indenfor plastkassens
kant.
De 2 tagbøjler fastgøres med en 3
mm sekskantnøgle til hækbøjlen
med 4 skruer.
Bemærk at der er en højre og en
venstre bøjle.
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4.0 Montage af Kalechesider
Værktøj: 13 mm fastnøgle
Kalechesiderne monteres i bundkassen.
Kalechesidens plastkroge trykkes
ind i bundkassens slidser.

4.1
Kalechesiden trækkes 10-12 mm
bagud, så plastkrogene låser i
bundkassens slidser.

4.2
Kalechesidens forreste og bageste
øje fastgøres i bundkassen med
kalecheknoppen, som skrues i og
efterspændes let med en 13 mm
fastnøgle.
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4.3
Kalechesidens velcrobånd trækkes
op og monteres omkring tagbøjlen.
Det kan være nødvendigt at efterjustere velcrostropperne.

4.4
Kalechesidens bageste flap trækkes omkring hækbøjlen.
Flappen fastgøres på tagbøjlen
med velcro.

5.0 Lygteholdere
Lygteholderens gevindstykke monteres gennem kalechesidens øje
og skrues fast i tagbøjlen med en
lukket møtrik.
Der følger ikke lygte med købet,
men de fleste lygter kan nemt
monteres direkte på soklen.
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6.0 Montage af kalechetag
Kalechetagets tagvindue åbnes og
taget trækkes ned over styret.

6.1
Taget fastgøres omkring frempinden med spændet.

6.2
Bagklappens 2 øjer fastgøres på
kalecheknopperne og trykknapperne knappes på bundkassens
bagkant.
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8.0 Indstilling af styr og sadel
Ideel kørestilling opnås ved indstilling af det multijusterbare styr og
sadelhøjde.
Styrets ergonomiske form giver
mulighed for varierende håndstillinger og støtte af albue og underarm.

8.1
Styret indstilles ved at løsne skruerne på frempind med en 5 mm
sekskantnøgle.
Når den optimale kørestilling er
fundet fastgøres styr, frempind og
bremsegreb igen med en 5 mm
sekskantnøgle
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Garanti
A. Winther A/S yder garanti på din Kangaroo Bike i henhold til de nedenfor nævnte
bestemmelser:

•
•

2 års reklamationsret fra købsdato på stel og komponenter.
Reklamationsretten på monteringsdele gælder udelukkende materiale- og
fabrikationsfejl. Skader opstået ved f.eks. vold, slitage, fejlanvendelse,
misligholdelse m.v. er ikke omfattet af reklamationsretten.

•

Garantien er begrænset til reparation eller i visse tilfælde udskiftning af komponenter. Transport og arbejdsløn dækkes ikke. Erstatning for følgevirkninger ydes ikke.

•

Ved reklamering skal købsnota forevises.

Vedligeholdelse

•
•
•

Undgå snavs i vitale samlinger.
Check det anbefalede dæktryk regelmæssigt.
Kalechen kan vaskes med vand, sæbe og en blød børste eller svamp, mens den
er monteret på cyklen. Kalechen må ikke maskinvaskes.

•

Kalechen er bygetæt men ikke vandtæt. Ved opbevaring udenfor anbefales det,
at cyklen er overdækket, eksempelvis med et regnslag.

•

Kalechens levetid forlænges, hvis man undgår at stille cyklen i direkte sollys
gennem længere tid og i stedet benytter regnslaget.

Tilbehør

•
•

Babysæde
Regnslag
Revision 2.0
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Design: Leif Hagerup & Lars Malmborg
info@kangaroobike.com

