Nordic Cab Explorer

Instruksjon og bruker
manual

«Start life exploring»

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 1 of 26

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 2 of 26

INNHOLD
INNLEDNING .......................................................................................................................................................................... 5
HISTORIEN ..............................................................................................................................................................................................5

SIKKERHET ............................................................................................................................................................................ 6
SYMBOLER ...............................................................................................................................................................................................6
SIKKERHETSINSTRUKSJONER .......................................................................................................................................................6
REGLER FOR SIKKER SYKLING .......................................................................................................................................................7

DELELISTE ............................................................................................................................................................................. 8
SYKKEL OG BARNEVOGN .................................................................................................................................................. 9
JOGGEVOGN KIT ................................................................................................................................................................... 9
PULK OG TUR KIT ................................................................................................................................................................ 9
KOM I GANG ........................................................................................................................................................................ 10
MONTERING AV TRILLEHJUL / ADAPTER ............................................................................................................................. 10
MONTERING AV ENDESTYKKET PÅ FRONTRAMME ......................................................................................................... 11
MONTERING AV RAMME OG KALESJE ..................................................................................................................................... 12
DIODELYS.............................................................................................................................................................................................. 13
MONTERING AV HJULBESKYTTERE ......................................................................................................................................... 14
MONTERING AV SETE...................................................................................................................................................................... 15
SIKKERHETSSELE ............................................................................................................................................................................. 16

FUNKSJONER ...................................................................................................................................................................... 17

FINESSER .............................................................................................................................................................................................. 17
SLÅ SAMMEN VOGNEN ................................................................................................................................................................... 17
PARKERINGSBREMS ........................................................................................................................................................................ 18

KONVERTERINGER .......................................................................................................................................................... 19

BARNEVOGN ........................................................................................................................................................................................ 19
SYKKELVOGN ...................................................................................................................................................................................... 20
JOGGEVOGN (KJØPES SEPARAT) ................................................................................................................................................ 22
PULK / TURVOGN (KJØPES SEPARAT) ..................................................................................................................................... 23

VEDLIKEHOLD ................................................................................................................................................................... 25
GARANTI .............................................................................................................................................................................. 25
SPESIFIKASJONER ............................................................................................................................................................ 26

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 3 of 26

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 4 of 26

INNLEDNING
Gratulerer med din nye Explorer og takk for at du valgte NordicCab Explorer!
Kun èn vogn til alle formål! Vårt forkus er å tilby løsninger for å transportere barn trygt, komfortabelt
og funksjonelt. Et transportmiddel du kan bruke i all slags vær og sammen med de fleste aktiviteter.
Dette resulterer gjerne i en lettere hverdag, sparer miljøet for utslipp og bidrar til bedre helse.

HISTORIEN
I 1980 kom Dagfinn Nyborg opp med ideen om en kjerre som hunden hans, Gorm kunne trekke. Det
hele startet som en hobby, men ble etter hvert noe kommersialisert. Den første vognen som ble solgt
het Kombikjerra og hadde mange av de samme løsningene som vi ser på dagens NordicCab.
Det ble utviklet drag for hund og sykkel – selv trekksele for personer var en del av konseptet den gang
– som nå.
Litt etter litt ble vognen videreutviklet, nye idéer kom til, og over tid ble det mange versjoner av
“Kombikjerra” – senere kalt Rocky2.
Rocky2 navnet ble vår merkevare i mange år – faktisk helt til vi valgte å bytte navn til NordicCab.
Dette ble gjort etter tilbakemeldinger fra våre partnere i USA, som gjorde oss oppmerksomme på at
det faktisk kanskje var mulig å assosiere navnet med en eller annen Balboa.
Tidligere versjoner av Rocky2 blir fremdeles benyttet av en mennesker i Norge og Sverige. Rocky2
modellene fikk meget bra tilbakemeldinger fra kundene, men vi ønsket ikke å stoppe med det…
NordicCab, som er nyeste versjon, er en omfattende forbedring og videreutvikling av vårt konsept.
Resultatet har blitt en vogn som er i verdensklasse innen alle bruksområder. Pulk/ Turvogn ,
Sykkelvogn og Hundevogn har blitt førsteklasses produkter. I tillegg har vi fått Barne og Joggevogn –
noe som gjør at dette er blitt et unikt produkt for den aktive barnefamilien. Det finnes også en rekke
finesser og unike løsninger på vognen som gjør vognen til en fornøyelse å bruke både for barn,
voksne og eventuelt din hund.
Basert på en masse tilbakemeldinger fra våre brukere, forstår vi at vi virkelig har lykkes med å lage et
utrolig bra produkt! Og salget viser også at vi har gjort noe riktig…

Merk:
Sjekk delelisten på side 8 for å forsikre deg at du har mottatt alle delene. Kontakt din Explorer
forhandler umiddelbart hvis noen av delene mangler.
Viktig:
Tren deg på å sette sammen deler, åpning/lukking av kalesjen, samt sammenlegning av din nye vogn
for å bli kjent med vognens muligheter og sikkerhetsfunksjoner før bruk. Vognen blir levert med de
fleste delene ferdig montert.

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 5 of 26

SIKKERHET
SYMBOLER
ADVARSEL: Symbolet er en svært viktig del å følge da dette bidrar til trygg og
sikker bruk av Explorer. Hvis advarslene ikke følges, kan passasjeren(e) utsettes for
ulykke, alvorlig skade eller i verste fall død.
OBS: Symbolet poengterer det å unngå skade på Explorer vognen.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL:
Les hele brukerveiledningen nøye og test vognen før du bruker den med barn. Hvis noe skulle være
uklart, vennligst kontakt din NordicCab Explorer forhandler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aldri erstatt originale deler fra Explorer med noe annet.
Bruk alltid parkeringsbrems når vognen forlates.
Det er svært viktig å være forsiktig når vognen slås opp eller legges sammen for å unngå at
fingrer blir klemt.
Ikke gjør endringer/modifikasjoner på vognen.
Påse at barn aldri kan komme i kontakt med bevegelige deler. Det samme gjelder for klær,
skolisser, leker eller liknende.
Forlat aldri barn alene i vognen.
Bruk vognen kun i overensstemmelse med produsentens instruksjoner, da dette gir bedre
sikkerhet.
Ikke bruk vognen med flere enn 2 barn eller som overstiger vognens vekt- eller
høydebegrensninger.
Fest barnet med sikkerhetsselen og påse at den alltid sitter riktig.
Barn opp til 9 kilo kan transporteres i et babysete (finnes som ekstrautstyr) når vognen brukes
som barnevogn, joggevogn.
Explorer barnevognen kan bli ustabil hvis overskridelse av produsentens maksimale tillatte
vekt.
Explorer barnevognen kan bli ustabil hvis en handlekurv/-pose eller lastestativ som ikke er
designet for bruk på Explorer blir brukt.
Bruk alltid sikkerhetsreim ved bruk av Explorer som barnevogn og joggevogn.

Hvis manualen er tilgjengelig på samme språk som det landet du befinner deg i, skal
den gjeldende manualen følges.
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REGLER FOR SIKKER SYKLING
ADVARSEL:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ikke benytt bilsete eller seter som ikke har blitt godkjent av produsenten.
Bruk alltid en godt vedlikeholdt sykkel med gode bremser og riktig lufttrykk i dekkene. Sjekk at
lufttrykk i sykkelhjul og vognhjul tilsvarer anbefalt trykk hver gang du bruker vognen.
Følg alltid sikkerhetsinstruksjoner når du er på tur.
Ditt barns sikkerhetssele skal til enhver tid være korrekt festet på barnet. Benytt alltid
flagg/flaggstang for best mulig synlighet.
Barn under 1 år bør ikke transporteres i sykkelvogn.
Sykkelhjelm - Vognen må kun benyttes av barn med sykkelhjelm. Sykkelhjelmen skal være
tilpasset barnets hode og skal være CPSC eller CE godkjent. Barn må ha sterke nok
nakkemuskler til selv å kunne holde hodet.
Sykkelvogner kan velte ved uforsiktig bruk. Ikke kjør over hull eller gjenstander med høy fart.
Pass på at barn ikke gynger eller gjør bevegelser som kan føre til endret vektfordeling i
vognen. Ikke sving eller sykle i nedoverbakker i høy fart. Alltid sving forsiktig (5 km/t eller
mindre). Maksimum fart med sykkelvogn er 24 km/t.
Sykle alltid med kalesjen trukket ned. Steiner eller annet kan bli slengt inn i vognen og skade
ditt barn.
Tillatt maksimumslast er 45 kg. Tillatt maksimal total vekt på vognen er 59 kg. Tillatt total
maksimumsvekt på passasjerer er 45 kg.
Kontroller at vekten på enden av sykkeldraget (der sykkelfestet monteres) er mer enn 2 kg,
men ikke overskrider 9 kg med fullastet vogn. Om vekten overskrider denne grensen
reorganiser vekt i vognen til vekten er innenfor kravet.
Å sykle med en sykkelvogn er VELDIG annerledes enn sykling uten. Den økte vekten gjør at
akselerasjon og bremsing er vesentlig langsommere enn ved sykling uten sykkelvogn. Sykkel
og vogn sammen er også mye lengre, så det er viktig å beregne lengre tid ved kryssing av
vei. Gjør også store svinger med tanke på vognens bredde. Øv på sykling med vognen uten
barn for å øke din forståelse og erfaring ved bruk av sykkelvogn.
En refleks (iht. CPSC standarden) skal være synlig bak på sykkelvognen.
Før hver sykkeltur, påse at sykkelvognen ikke påvirker bremsing, pedalbevegelse eller styring
av sykkelen.
Ikke benytt sykkelvognen om kvelden uten tilstrekkelig lys. Lys må brukes iht. lokale
bestemmelser.
Det minste barnet skal alltid sitte på venstre side (sett bakfra).
Påse før hver tur at sykkelfeste er godt festet.
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DELELISTE
NR

ANTALL

DELENAVN

GRUNNPAKKE

A

1

RØDT DIODELYS

X

B

1

SETE INKL (PUTE OG SELE X 2)

X

C

2

20" ALUMINIUMSHJUL MED HJULBOLTER

X

D

2

HJULBESKYTTER

X

E

1

BUNNKASSE

X

F

1

TRILLEHJUL MED ADAPTER

X

G

1

SYKKELARM

X

H

1

SYKKELFESTE

X

I

4

C-LÅSEPINNER

X

J

1

RAMME MED KALESJE

X

K

2

JOGGEVOGN ARM

X

L

1

16" ALUMINIUMSHJUL

X

M

2

SKI MED BRAKETT

X

N

2

ALUMINIUMSRØR RETT

X

O

2

ALUMINIUMSRØR BØYD

X

P

2

PLASTDRAG MED KROK

X

Q

2

SKIBOLT

X

R

4

BORRELÅS PINNER

X

S

1

PERSONSELE

X
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SYKKEL OG BARNEVOGN

JOGGEVOGN KIT

PULK OG TUR KIT

NordicCab AS

Instructions and user manual for the NordicCab Explorer

Page 9 of 26

KOM I GANG
MONTERING AV TRILLEHJUL / ADAPTER

1
Nødvendig verktøy/deler:
(ikke inkludert):
a.
b.

Skiftenøkkel
Stjernetrekker

c.
d.

Festebrakett
2x Skruer, Skiver
og Mutter
Trillehjul

2
Før inn braketten, med plast
kappen og utløserknappen
opp, inn i front senter av
aluminiums rammen på
vognen.

3
Sett skruene inn i hullene fra
innsiden av vognen, med skive
og mutter fra undersiden.
Skru igjen godt.

4
Sett inn trillehjulet samtidig
som du trykker på
utløserknappen.

(inkludert):

e.

ADVARSEL
Vær forsiktig om du bruker drill eller annet elektronisk redskap, da for hardt dreiemoment kan skade
skruer, brakett og ramme.
Stram dkruene godt. Kontroller med jevne mellomrom at det ikke er noe slakk i braketten. Slakk i
braketten over tid kan skape støy og skade på rammen.
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MONTERING AV ENDESTYKKET PÅ FRONTRAMME

1
Nødvendig verktøy
(ikke inkludert):

2
Finn frem endestykkene til
frontrammen.

3

4

Påse at muttere sitter på.
Disse skal peke ut fra vognen.

Dra ut frontkalesjen et stykke.

7

8

Skrutrekker
Nødvendig deler
(inkludert)
Skruer x 4

5
Før frontkalesjen inn i
skinnene på enedestykkene.

NordicCab AS

6
Før så endestykkene inn i
frontrammen.

Tre skruene gjennom hullene.
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MONTERING AV RAMME OG KALESJE

1

2

3

4

Sett kasse og kalesje i samme
retning.

Løft kalesjens fremre del litt
opp. Ta tak i håndtaket på
toppen av kalesjerammens
bakre del og trekk denne helt
tilbake. Pass på så ingen
fingre klemmes.

Trekk igjen glidelåsen som vist
på bildet.

Press den bakre delen av
kalesjen ned og under kanten
av plastkassen slik at kalesjen
henger fast under kassen.

Fest kalesjens veltebøyle ned i
kassen ved å trykke hvert
endestykke ned i hver av de
fire hullene – ett i hvert hjørne
av kassen.
Lås fast veltebøylen med Clåsepinner som vist i innsatt
bilderamme.

Kalesjerammens bakre del
skal nå automatisk bli låst fast
i toppen sammen med
kalesjerammens fremre del.
Før bøyle-håndtaket som du
dro i ned for å sikre utløserknappene. Når kalesjerammen
er låst skal fremre og bakre
del sitte helt fast.

Press den fremre delen av
kalesjen ned og under kanten
av kassen slik at kalesjen
henger fast under kassen.
Bruk begge hender for å
trekke den midtre delen av
kalesjen ned og under kanten
av kassen. Kalesjen skal nå
sitte godt fast under kassen.

5
Fest bakre og fremre hjørne
av sidepanelene med
borrelåser. Disse festes
nederst på bak panelet og
nederst på frontpanelet.
MERK
Sidepanelene kan være veldig
stramme ved første gangs
bruk, men vil strekke seg noe
over tid..
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ADVARSEL

Kontroller alltid at det er god lufting i vognen. Det kan være svart alvorlig hvis barn ikke får nok luft.

ADVARSEL

Lufteluken bak på kalesjen MÅ være åpen når regntrekk benyttes.

ADVARSEL

Kontroller alltid at veltebøylen sitter godt fast til kassen.

ADVARSEL

Pass på så ingen fingre klemmes.

ADVARSEL

Kontroller at rammen er låst.

DIODELYS

1
LED lyset hektes på den lille
løkken på bakre kalesje.
Husk å kjøpe og installere
batterier før bruk.

ADVARSEL

LED lyset skal alltid være i bruk når vognen brukes som sykkelvogn.
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MONTERING AV HJULBESKYTTERE

1
Plasser hjulbeskytteren over
de to skruene (naglene) på
vognens sideramme.
Trykk ned over skruene og
skyv hjulbeskytteren bakover
til en fjær (metalltupp) festes i
hullet som finnes i midten på
hjulbeskytteren.
Gjenta operasjonen på andre
siden av vognen.

ADVARSEL

Hjulbeskyttere skal alltid være i bruk når vognen brukes som sykkelvogn.
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MONTERING AV SETE

1
Fest støtteblokken under
setet. Denne skal festes med
borrelås til platen som er
under setebunnen.

2
Stå foran kassen. Sett
setebunnen i bakre kant av
kassen. Før plastbrakettene
inn i sporene i aluminiumsskinnene, og lås setet fast i
ønsket posisjon.

3
Løft fjærene på høyre og
venstre side av setebunnen for
å flytte setet i en annen
posisjon.

4
Stropper for festing av
seteryggen. Ta tak i
stroppene øverst på
seteryggen og tre de over
topprøret i bakrre veltebøyle.
Tre deretter de nederste
stroppende nederst på
seteryggen, under det lave
røret av veltebøylen. Fest
spennene. Trekk i stroppene
slik at seteryggen blir stram.
Justering av seterygg:
Hvilende posisjon – juster
stroppene til ønsket posisjon.
Setebunnen må også skyves
til ønsket posisjon)
Liggende – Tre stroppene
kun rundt det laveste røret.

ADVARSEL

Setet skal alltid være i oppreist posisjon når vognen brukes som sykkelvogn, eller ved bruk i
hastigheter over normal ganghastighet (4 km/t). Dette fordi en oppreist seterygg gir størst sikkerhet
ved et eventuelt uhell.

ADVARSEL

Det er svært viktig at setet er festet korrekt og at stroppene er strammet godt. Dette gir best sikkerhet
og beskyttelse for barn.

ADVARSEL

Kontroller alltid at sete-bunnen er låst fast i en av de tre mulige posisjonene.
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SIKKERHETSSELE
ADVARSEL - Barn må alltid sikres med selen som anvist (skuldersele og hoftebelte = korrekt sikkerhetssele) når Explorer
er i bruk. Når vognen brukes som sykkelvogn skal den kun benyttes for barn som er store nok til å bruke sykkelhjem, samt sitte
uten støtte. Barn må ha sterke nok nakkemuskler til selv å kunne holde hodet.
Ett barn
Løsne spennene på skulderselen fra seteryggen. Legg en skuldersele vekk. Fjern én
hodestøtte og fest den andre til de to midtre borrelåsene. Tilpass til barnets høyde. Plasser
barnet i setet. Trekk ”mellom bena” selen opp og fest til skulderselen.
Tre skulderselen på hver side av barnets nakke/hals. Fest skulderselen til de to midtre
spennene i seteryggen.
Stram slik at skulderselen er sikret godt rundt barnet. Tilpass putene øverst på skulderselene
slik at spennene ikke berører barnets nakke/hals.
Fest hoftebeltet over barnet som vist på tegningen, spenn fast og stram.
Bruk strikkene på skulderselen og hofteselen for å sikre løse ender.

To Barn
Løsne spennene på skulderselene fra seteryggen. Plasser barna i setet.
Tilpass hodestøtter for hvert barn.
Trekk ”mellom bena” selene opp og fest til skulderselene.
Tre skulderselene på hver side av hvert barns nakke/hals.
Fest skulderselene til spennene på seteryggen.
Stram slik at skulderselene er sikret godt rundt barna.
Tilpass putene øverst på skulderselene slik at spennene ikke berører barnas nakke/hals.
Fest hoftebeltet over barnet som vist på tegningen, spenn fast og stram.
Bruk strikkene på skulderselen og hofteselen for å sikre løse ender.
Når du har tilpasset sikkerhetsselen én gang, så er den meget enkel å bruke senere.
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FUNKSJONER
FINESSER

Side-solskjerm
Rull skjermen sammen og før
den under øvre kant av sidekalesjen.
Lukk igjen med borrelåsen.

Front-solskjerm, myggnett
og vindu
Front-solskjerm,myggnett
og vindu:
Trekk opp glidelås på begge
sider.
Rull delen/delene sammen og
putt disse i lommen på toppen
av kalesjen.
Lukk igjen med borrelåsen.

Håndtak
Håndtaket kan justeres til
hvilken som helst posisjon ved
å trykke inn de runde plast
knappene på hver side av
håndtaket og dreie det I
ønskelig posisjon.
Sikkerhetsstroppen festes på
håndtaket når den ikke er i
bruk.

SLÅ SAMMEN VOGNEN

1

2

Legg setet i liggende posisjon
ved å klipse av stroppene til
ryggen.

Løft overlappende stoffbit på
toppen av kalesjen.
Løft sikkerhets låsen
(håndtaket) opp. Press
utløsningsknappene sammen.

Åpne de vertikale glidelåsene
– én på hver side.

3
Skyv bakre kalesjedel ned og
under fremre kalesjedel.

4
Legg sammen trillehåndtaket.
Ta av sykkelgaffelen og
plasser under setet. Ta av hjul
og plasser på setet.

ADVARSEL

Pass på så ingen fingre klemmes.

OBS

Rull sammen vindu, solskjerm og myggnett i front for å unngå skader.

ADVARSEL

Vær forsiktig slik at akselboltene ikke skader sete eller kalesje.
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PARKERINGSBREMS

1
På baksiden av vognen finner
du parkeringsbremsen.

2
Aktiver parkeringsbremsen
ved å trykke ned fotknappen
som vist på bilde.

3
Deaktiver parkeringsbremsen
ved å føre fotknappen opp
igjen.

ADVARSEL

Sett aldri fra deg vognen i bakker eller hellinger. Vognen må alltid parkeres på flatt underlag. Aldri
etterlat barn i vognen uten tilsyn.
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KONVERTERINGER
BARNEVOGN

1
Trykk og hold knappen på
oversiden av festebraketten
for å feste eller ta av
trillehjulet.
Oppbevar hjulet a
nettingposen bak sete når den
ikke er i bruk.

2
Trykk med tommelen på den
svarte knappen på enden av
akselbolten. Før bolten inn i
rammen.

3

4

Sikkerhetsreim er viktig å
bruke når man triller.

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

ADVARSEL

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

ADVARSEL

Bruk alltid sikkerhetsreim når vognen brukes som barnevogn.
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SYKKELVOGN

1

2

3

Trekk i låsepinnen (stor,
fjærbelastet låsepinne) på
venstre side (med
kjøreretning) og før
sykkeldraget inn. Slipp
låsepinnen og skyv røret inn til
det ”klikker” på plass i
posisjon.

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

Ta av bakre akselbolt fra
sykkelens nav. OBS: Vær
forsiktig så du ikke mister
noen små deler/fjærer.
Hvis din sykkel har tykk
aksling, må mutter skrus av.
Sett sykkelfeste over akselbolt
og sett denne tilbake inn i
sykkelens nav nøyaktig slik
som du tok den av. Hvis tykk
aksling festes mutter over
sykkelfeste. MERK sykkelfeste
skal peke ut fra sykkelen.

5

6

Flagget må alltid være på når
Explorer brukes som
sykkelvogn.
Fest de to flaggstengene
sammen og putt den ned i den
lange smale lommen på
venstre kalesjepanel.

NordicCab AS

4
Før tuppen av sykkeldraget
inn i sykkelfeste. Lås
sykkelfeste fast til
sykkeldraget med Ulåsepinnen.
Tre sikkerhetsvaieren rundt
sykkelens ramme (bak gaffel)
og før den tilbake og fest
kroken over vaieren for sikring.
Stram vaieren mens
plastikkhylsen på sykkeldraget
er plassert mot kassen og lås
vaieren ved å flytte
plastikkhylsen mot bøyen på
sykkeldraget (IKKE BRUK
MAKT)

For bedre demping
kan noe lavere lufttrykk
benyttes.
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ADVARSEL

Stram fast hurtigkoblingen rundt sykkeldraget godt (forhindrer eventuell skrangling og slitasje).

ADVARSEL

Enden av låsepinnen er rød og skal stikke ca. 3mm ut på siden av rammen. Den røde tuppen skal være godt synlig og indikerer
at sykkeldraget er låst fast

ADVARSEL

Før bruk, alltid kontroller at sikkerhetsvaieren er forskriftsmessig montert og sikret.

ADVARSEL

Stram akselbolten til sykkelen din godt med hurtigkoblingen eller verktøy.

ADVARSEL

Påse at ringen på U-låsepinnen tres rundt tuppen av sykkeldraget.

ADVARSEL

Stram sikkerhetsvaieren godt.

ADVARSEL

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

1

Trekk den ene ”snap-lock”
låsepinnen ut slik at ett
endestykke av joggegaffelen
kan føres inn i aluminiums
rammen av vognen. MERK:
Sporene til å sette hjulet inn i
skal peke nedover.
Gjenta på motsatt side.

5
Sikkerhetsreim er viktig å
bruke når man triller.

2
3

4

Hjulet festes til joggegaffelen
etter at denne er festet til
vognen. Løsne skruen på
hjulets akselbolt slik at hjulet
enkelt kan føres inn i sporene
på joggegaffelen.

Ved behov for å justere
rullemotstanden i hjulet kan
dette normalt justeres ved å
løsne mutrene på hver side av
hjulets akselbolt – se bildet.
Det er tre muttere på hver side
av hjulet. De to innerste
mutrene løsnes litt – nok til at
hjulet triller lett. ”Lås” deretter
den innerste mutteren fast ved
å stramme den ytre av de to
mutrene mot den innerste
mutteren.

Ved behov for justering
retningen av joggehjulet, sitter
det en vingemutter på
joggegaffelen.
Løsne joggehjulet ved å åpne
hurtigkoblingen og juster
deretter med vingemutteren.
Fest fast hurtigkoblingen.

6

7

Trykk med tommelen på den
svarte knappen på enden av
akselbolten. Før bolten inn i
rammen.
Slipp knappen mens du skyver
hjulet inn til du hører at
akselbolten klikker på plass.

ADVARSEL

Påse at tuppene på ”snap-lock” låsepinnene (rød tupp) er synlig på utsiden av aluminiums rammen av vognen. Dette sikrer at
joggegaffelen er låst fast til vognen.

ADVARSEL

Bruk alltid sikkerhetsreim når vognen brukes som joggevogn.
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PULK / TURVOGN (KJØPES SEPARAT)

1
Klem inn den sorte trykkknappen på skibolten og før
den gjennom hullet på
skibraketten.

5
DRAGET:
Sett det bøyde røret inn i en
av åpningene i front. Gjenta
prosessen på motsatt side.

9
Før endestykket av nylon med
krok inn i det rette røret.
Gjenta på motsatt side.

NordicCab AS

2
Klem inn den sorte trykkknappen samtidig som du
setter bolten inn i vognen.

6
Før det rette røret inn i det
bøyde. Gjenta prosessen på
motsatt side.

10
Lås igjen med medfølgende
borrelås-pinne. Gjenta på
motsatt side.

3

4

Når bolten er plassert helt inn,
slipp den sorte trykk-knappen
og skibraketten skal sitte fast i
vognen.

Dra i skibraketten for å være
sikker på at braketten er låst
ordentlig fast i vognen. Gjenta
på motsatt side.

7

8

Velg mellom 3 forskjellige
lengder utifra behov. Som pulk
anbefales den lengste
posisjonen.

Lås røret sammen med
medfølgende borrelås-pinne.
Gjenta prosessen på motsatt
side.

11

12

Ta på selen med logoen bak.
Juster lengde på
skulderstroppene både bak og
foran sånn at belte er flassert
på hoften.

Feste persondraget til
trekkselen ved å hekte
karabinkrokene i O-ringene på
hoftebeltet. Gjenta på motsatt
side.
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13
Barneski-/stavstropper

14
På kanten av bunnkassen
finnes det 4 ventilasjonhull.
Velg ut to og tre stroppene
gjennom.

15

16

Stroppene vil nå sitte fast som
vist på bildet.
Reduser friksjon fra
snøen ved å stryke på glider
på skibunnen. Benytt gjerne
flytende glider som er lettere å
stryke på. Poler deretter med
kork.

ADVARSEL

Stroppene for barneski-/staver må ikke benyttes med hjul.
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VEDLIKEHOLD
Din Explorer er tilnærmet vedlikeholdsfri. Ved behov for rengjøring av kalesje eller sete, kan disse tas av kassen og vaskes i
kaldt vann. Alle metalldeler er utformet i aluminium, rustfritt stål, forkrommet og/eller sinkbehandlet stål. Følg disse enkle
vedlikeholds råd og din Explorer vil holde seg like pen i mange år:
Hjul: Vask regelmessig og smør akselboltene.
Sjekk sykkelfeste, hydraulikkslange og sykkeldrag for slitasje og skader. Erstatt umiddelbart hvis skade eller vesentlig
slitasje er synlig. Pass alltid på at ikke stropper eller andre løse deler kan bli viklet inn i hjulet.
Kalesje: Ved behov for rengjøring, vask med mild såpe og kaldt vann. Ikke benytt sterke vaskemidler. Rifter eller hull i kalesje
kan være farlig for barn og bør repareres umiddelbart. Ved lang tids lagring bør ikke kalesjen stå i direkte sollys. Det anbefales
å demontere vognen, pakke alle deler i kassen, samt trekke et varetrekk (fås kjøpt som ekstrautstyr) over kassen. Explorer har
en avtakbar kalesje som glir i aluminiums skinner. Dette gjør det enklere å rengjøre kalesjen.
Setetrekk / Seteputer Vask med mild såpe og vann. Ikke benytt tørketrommel.

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

61 x 101 x 40,5

OPPSLÅTT (med hjul)

79 x 90 x 107

VEKT (uten drag)

14 kg

SKULDERBREDDE

30 cm

HØYDE (setet til topp)

71 cm

ALDER

Opptil 6 år
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