INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA DO PRZYCZEPEK
Honey Bee®

Zachowaj tą instrukcję
Instrukcje video dostępne na stronie:
burley.com/support/video-guides

Our legacy is to build the next generation
of riders, adventurers & explorers because
where we lead them is where their journey
begins. We learn to read the road, and
we find that every turn has a story. We
discover that hills build more than muscle,
they build character, and that the deeper
we dig, the higher we can climb. We
realize that every journey we take, takes
us, and what we pick up along the way
defines who we are. We understand that
the experiences we gain and the passions
we share become our legacy, so we lead
by example. We raise our flag and strive
to live better lives. We learn from the past
and we proudly protect the future. On
every road, we seek adventure and down
every trail we find our place in the world.
Outside there are no walls and no limits,
so we learn to reach further than we ever
thought possible. From day to day and
generation to generation, the journey
never ends and the memories remain as
the story unfolds.

ALWAYS ORIGINAL. ALWAYS PRESENT. ALWAYS BURLEY.

OSTRZEŻENIE

Spis treści:

Niezastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej broszurce może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

3. Zasady bezpieczeństwa

• Zalecane ograniczenia prędkości:
- (24 km / h) na gładkich, prostych odcinkach dróg
- (8 km / h) podczas skręcania lub na nierównych drogach
• Dzieci muszą siedzieć prosto, bez podparcia a szyja musi mieć odpowiednią wytrzymałość. Skonsultuj się z pediatrą w celu ustalenia, czy dziecko jest
w wystarczającym wieku rozwojowym by korzystać z przyczepki rowerowej.
• Maksymalny wiek pasażera to 7 lat
• Pasażerowie muszą mieć kask rowerowy, który spełnia wymagane normy bezpieczeństwa
• Zawsze należy jeździć z pokrywą dla ochrony dzieci przed lecącymi śmieciami
• W przypadku korzystania z podwójnej przyczepki z jednym dzieckiem, zawsze posadź dziecko we właściwej pozycji.
• Upewnij się, że dzieci nie mogą włożyć palców, odzieży, zabawek lub sznurowadeł w szprychy kół
• Sprawdzaj regularnie komfort i bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza podczas gorącej lub zimnej pogody
• Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki
• Jadący rowerem musi mieć co najmniej 16 lat
• NIE WOLNO używać fotelika w przyczepie
• NIE używać z całkowitym obciążeniem, które przekracza limity wagowe
• Nie dokonuj zmian w przyczepce
• Nie należy zbyt mocno pompować opon. Niezastosowanie się do nominalnego ciśnienia opony podanego na jej ściance bocznej może doprowadzić
do wybuchu opony i obrażeń.

4. Zawartość pudełka i niezbędne
narzędzia
4. Budowa przyczepek Burley
5. Instrukcja zaczepu Burley
5. Otwieranie i składanie przyczepki
6. Montaż osłon kółek
6. Montaż haka holowniczego
7. Mocowanie kół
7. Zakładanie pokrywy i flagi
8. Podłączanie przyczepki
8. Zabezpieczenie dziecka
9. Przed jazdą
9. Konserwacja przyczepki Burley
10. Ograniczona gwarancja Burley
10. Połącz się z Burley

Ważne
Przed użyciem przyczepki należy
zapoznać się z instrukcją Burley.
W przypadku pytań i dodatkowych
informacji, należy skontaktować się
z autoryzowanym sprzedawcą lub
odwiedzić www.burley.com

Zaleca się, aby wykwalifikowany mechanik rowerowy zrobił przegląd roweru przed podłączeniem przyczepki. Przed każdą jazdą upewnij się,
że przyczepka nie koliduje z hamulcami, pedałami lub kierownicą roweru. Zaleca się użycie lusterka wstecznego.
Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów podczas korzystania z przyczepki po drogach publicznych. Nie wolno jeździć na rowerze w nocy,
bez odpowiedniego oświetlenia. Stosuj się do lokalnych wymogów prawnych dotyczących oświetlenia. Czerwone odblaski, które dostarczono wraz
z przyczepką muszą pozostać przymocowane i być widoczne. Jeśli potrzebujesz zatrzymać się z dowolnego powodu, na przykład w celu sprawdzenia
swojego dziecka, aby dokonać regulacji lub wymiany dętki, należy całkowicie zjechać z drogi.
Z powodu wagi przyczepki, rower ciągnący przyczepkę jest cięższy i mniej elastyczny. Omijaj skały, krawężniki, unikaj ostrego hamowania
i gwałtownego skręcania. Eksperymentuj z załadowaną przyczepką w nieznanym obszarze aż czasu gdy będziesz pewien jak zachowuje się rower
z holowaną przyczepką. Unikaj jazdy przez przeszkody z jednym kołem - może to spowodować przewrócenie przyczepy.
Użyj zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji, czy pogoda, ruch drogowy i warunki są wystarczająco bezpieczne do korzystania z przyczepki
Burley. Zalecany zakres temperatur dla użycia przyczepki Burley to 7 ° C do 38 ° C.
Niezastosowanie się do instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć
pasażera lub kierowcy.

OSTRZEŻENIE: ROZKŁAD CIĘŻARU & OBSŁUGA

Masa przyczepki musi być odpowiednio rozłożona dla bezpiecznego użytkowania. Siła na końcu holu, gdzie styka się z rowerem,
powinna wynosić od 1- 10 kg. Aby to zmierzyć, załaduj przyczepkę i postaw obok wagi łazienkowej. Wejdź na wagę i zanotuj odczyt.
Będąc na wadze, podnieś końcówkę haka 30cm nad ziemią i ponownie odczytaj wagę. Różnica wagi jest siłą na haku holowniczym.
Jeśli masa jest zbyt niska, tylne koło roweru może stracić przyczepność. Jeśli jest zbyt wysoka zaczep może być przeciążony.

OSTRZEŻENIE

Jeśli montujesz akcesoria takie jak jogger czy stroller do swojej przyczepki należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń
i instrukcji, które są dołączone do zestawu akcesoriów.

Zawartość opakowania:
1 flaga, 2 kółka,
1 hak holowniczy, 1 pokrywa,
1 torba na części, 1 przyczepka

Potrzebne narzędzia
Imbus 5mm (w komplecie)
Klucz oczkowy 10 mm (nie dołączony)
* Niektóre modele mogą nie posiadać pokrywy
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Budowa przyczepki Burley:
1

1. Dźwignia rączki do prowadzenia
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2. Stroller Kit (zestaw koła spacerowego)
3. Przycisk uwalniania koła
4. Mocowanie flagi
5. Osłona koła
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6. Uchwyt haka holowniczego
7. Pokrycie
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8. Rączka do prowadzenia
3

9. Dyszel
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10. Blokady ramy (pod pokryciem)
11. Dźwignia hamulca

HONEY BEE
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Zaczep prowadzący Burley:
1. Pas zabezpieczający
2. Zaczep
3. Elastyczny łącznik
4. Kołek blokujący
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Rysunek 1

Rysunek 2

Rozkładanie przyczepki:
1. Unieś górną ramę w tył (Rysunek 2).
2. Sięgnij poprzez siedzisko do tylnej rury ramy
(Rysunek 3).
3. Ściśnij rury ramy razem i zepnij kliknięciem
(Rysunek 4).

Składanie przyczepki

Rysunek 3

Rysunek 4

1. Zdejmij koła.
2. Pod pokryciem (Rysunek 4), podnieś w lewo i prawo
czerwone zatrzaski aby zwolnić rury ramy.
3. Złóż na płasko.
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Montaż osłony koła
1. Włóż śruby osłony tarczy przez rury ramy.
Dopasuj otwory osłon kół do śrub. Dokręć
kluczem imbusowym (rysunek 5).
2. Powtórz czynności na drugiej stronie przyczepki.

Rysunek 5

A

B

Rysunek 6

Montaż haka holowniczego
1. Wsuń hak holowniczy do odbiorników aż otwór A
wyrówna się z otworem B (rysunek 6). Wspornik
czerwonego paska bezpieczeństwa powinien być
w jednej płaszczyźnie z przednią częścią uchwytu
haka holowniczego.
2. Włóż kołek blokujący od góry przez wyrównane
otwory (rysunek 7).
3. Upewnij się, że kołek blokujący jest prawidłowo
zablokowany, jak pokazano na rysunku 8 i 9.
4. Zaciśnij pas bezpieczeństwa do oczka na ramie
przyczepki (rysunek 10).

Rysunek 7

Rysunek 8

HONEY BEE
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Zakładanie kół
1. Wciśnij gumowy przycisk na zewnątrz piasty koła
(Rysunek 11).
2. Włóż oś koła na oś trzpienia, a następnie
zwolnij przycisk. Pociągnij mocno koła w celu
sprawdzenia czy są przymocowane prawidłowo.

Rysunek 11

Zakładanie osłony i flagi
1. Przymocuj pokrycie do przyczepki za pomocą
dostarczonych śrub (Rysunek 16). Włóż flagę
bezpieczeństwa do okrągłego pokrętła na rączce
do prowadzenia (Rysunek17).
2. Zamocuj pokrywę za pomocą oczek zahaczając
o wystające zaczepy prowadnic haka
holowniczego (Rysunek 16).

Rysunek 16
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Rysunek 17
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Podłączanie przyczepki
1. Instalacja zaczepu do roweru: Usuń szybkozamykacz
piasty lub nakrętkę z lewej strony tylnej osi
koła roweru. Zainstaluj zaczep pomiędzy
szybkozamykaczem lub nakrętką a ramą (Rysunek18).
Dokręć nakrętkę z momentem rekomendowanym
przez producenta. Zaczep może pozostać na rowerze,
gdy przyczepka jest odczepiona.
2. Podłączenie haka holowniczego do zaczepu: Włóż
elastyczny łącznik pomiędzy dwa otwory na zaczepie.
Włóż kołek blokujący i zamknij zabezpieczenie kołka
blokady. Zawiń pas zabezpieczający wokół ramy
roweru dwa razy i przymocuj do D-ringu na haku
holowniczym (Rysunek 19).
Rysunek 18

Rysunek 19

Zabezpieczenie dziecka
1. Zabezpieczanie dziecka: Po włożeniu dziecka,
zapnij je w pasy i wyreguluj szelki. Przeciągnij
szelki i pasy przez 5-punktowe pasy klamry
i wyreguluj ich długość dla bezpieczeństwa
(16A). Zapnij i dopasuj pas biodrowy.

A

3. Przy zastosowaniu podwójnej przyczepki z jednym
dzieckiem, dziecka musi siedzieć po prawej stronie
(Rysunek 17).

Rysunek 16

Rysunek 17
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Przed każdym użyciem należy
sprawdzić czy:

Konserwacja przyczepki Burley

Ograniczona gwarancja Burley:

1. Koła są odpowiednio przymocowane
do przyczepki
2. Opony są napompowane do zalecanego
ciśnienia na ściance bocznej opony
3. Hak holowniczy jest prawidłowo zamocowany
do przyczepki
4. Zaczep jest prawidłowo przymocowany
do roweru
5. Zaczep i uchwyty holowania są zabezpieczone
kołkiem blokującym
6. Pas bezpieczeństwa zaczepu jest prawidłowo
zainstalowany
7. Obciążenie nie przekracza 45kg dla przyczepki
2-osobowej lub 34kg dla 1-osobowej
8. Nacisk haka holowniczego na zaczep jest
większy niż 1kg ale nie przekracza 9 kg
w załadowanej przyczepce
9. Rower jest w dobrym stanie technicznym,
w szczególności hamulce i opony
10. Wszyscy pasażerowie mają na sobie kask
11. Flaga bezpieczeństwa jest na swoim miejscu
12. Dziecko (dzieci) są prawidłowo
zabezpieczone szelkami i pasem biodrowym
13. Pokrywa jest zainstalowana i zamknięta

Składanie przyczepki:
• Wyjmij pasażerów i bagaż
• Wyjmij hak holowniczy i oba koła
• Złóż pałąk płasko wraz z górą przyczepki
• Zwolnij zatrzaski na ramie i pchnij tylną ramę pod
przednią
• Umieścić koła i hak holowniczy w przyczepce
• UWAGA: możliwe uszkodzenie okien przyczepki
jeśli zostanie ona złożona z niezdemontowanymi
kołami.

Przyczepka dla dzieci Burley jest objęta gwarancją od daty zakupu na wady
materiałów i wykonania na okres 2 lat.
Jeśli wada materiału lub wykonania zostanie wykryta podczas okresu ważności
gwarancji, naprawimy lub wymienimy produkt (według własnego uznania), bez
dodatkowych kosztów. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym
produkt został zakupiony.
Ograniczona gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywcę detalicznego tego
produktu i nie podlega przeniesieniu do każdego, kto nabywa prawo własności
do produktu od pierwotnego nabywcy.
Ograniczona gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z niewłaściwego
użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji, montażu, nieprawidłowej konserwacji
i użytkowania, nadużyć, zmian, udziału w wypadku i normalnego zużycia.
Ograniczona gwarancja nie obejmuje produktów, które są wykorzystywane
w wypożyczalniach sprzętu i Burley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody przypadkowe lub handlowe odnoszące się do takiego zastosowania.
NINIEJSZA GWARANCJA ogranicza się DO NAPRAWY LUB WYMIANY, wedle
własnego uznania. W każdym razie, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE I WYNIKOWE SZKODY jest wykluczona.

Sprawdź co miesiąc:
- Sprawdź hak, zaczep, rury ramy, złącza
przewodów i osprzęt pod kątem uszkodzeń
- Upewnij się, że śruby są dokręcone
- Sprawdź opony i obręcze czy nie są zużyte
lub pęknięte
- Sprawdź części z tkaniny pod kątem rozdarć
oraz brakujących lub uszkodzonych części

Przechowywanie:
Dla dłuższej żywotności produktu, przyczepkę
należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych. Jeżeli przyczepka jest
przechowywana na zewnątrz pamiętaj aby
osłonić ją pokrywą. Przyczepka nie powinna być
przechowywana w temperaturach poniżej -23 °
C lub wyższej niż 65 ° C. Opony nie powinny być
przechowywane w kontakcie z oknami bo może
to spowodować przebarwienia na folii.
Pielęgnacja:
Tkaninę umyć ręcznie ciepłą wodą i łagodnym
mydłem.
NIE STOSOWAĆ wybielaczy ani rozpuszczalników.
Pokrywę przyczepki przetrzeć na sucho. Wytrzeć
i przechowywać z dala od bezpośredniego światła
słonecznego w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Okna czyścić wilgotną, miękką
szmatką.

Do naprawy gwarancyjnej lub wymiany części skontaktuj się ze swoim sprzedawcą
Burley. Proszę być przygotowanym na podanie modelu produktu, numer
seryjnego oraz opisu problemu gwarancji.
Niektóre części zamienne mogą być dostępne w sprzedaży po upływie
tej gwarancji. Odwiedź www.burley.com po więcej informacji.

Skontaktuj się z dealerem Burley w celu wymiany
uszkodzonych lub zużytych części.
Maksymalne obciążenie
1-osobowa przyczepka: 34 kg, 1 dziecko + bagaż
2-osobowa przyczepka: 45 kg, 1 lub 2 dzieci +
bagaż
Maksymalna wysokość siedzącego dziecka:
(62 cm)
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POŁĄCZ SIĘ Z BURLEY:
Niezależnie od tego czy jeździsz na rowerze przez cały rok
czy tylko kiedy jest ładna pogoda, Burley dzieli swój entuzjazm dla
jak najlepszego wykorzystania roweru. Dziękujemy. Doceniamy to.

BURLEY DESIGN
1500 Westec Drive
Eugene, OR 97402
P. 541.687.1644 or 800.423.8445
F. 541.687.0436
burley@burley.com
©2015 Burley Design LLC
“Burley” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Burley
Design LLC
170426 Child Trailer Manual Rev9

twitter.com/burleytrailers
instagram.com/burleydesign

facebook.com/burleytrailers

pinterest.com/burleydesign
youtube.com/burleytrailers

BURLEY.COM

