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D Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Onnittelemme sinua tämän korkealaatuisen kuormaperävaunun hankinnasta.
Käyttöohjeet ovat osa tätä tuotetta. Luovuta nämä kolmansille osapuolille tuotteen toimituksen yhteydessä.

Turvallisuushuomautus!
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne.
Näiden huomautusten huomiotta jättäminen voi vaarantaa oman ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.
1. Perävaunu on tarkoitettu esineiden kuljettamiseen. Perävaunun käyttö henkilöiden kuljettamiseen on kiellettyä.
2. Perävaunun suurin sallittu paino ei saa ylittää 39 kg.
3. Älä tee perävaunuun teknisiä muutoksia.
4. Kannen päälle ei saa asettaa lisäkuormia.
5. Suuri nopeus16 km/h.
Älä käytä perävaunua erittäin kivisillä, erittäin epätasaisilla tai muuten vaarallisilla teillä.
7. Ole aina erittäin varovainen tieliikenteessä välttääksesi vaaran.
8. Hinauspyörän kuljettajan tulee vähintään16 vuottaolla hyvässä perustuslaissa.
9. Kuljettajan tulee käyttää kypärää ajon aikana.
10. Huomaa, että vetopyörä on teknisesti läpäisemättömässä kunnossa.
11. Hinauspyörä on suositeltavaa varustaa taustapeileillä.
12. Tarkista ennen jokaista ajoa kaikkien osien saumaton istuin, erityisesti pikakiristimen ja pyörien kiinnitys.
13. Valaistuksen tulee olla päällä aina iltahämärässä.
14. Ulkomaisista lisävarusteista ei voida ottaa vastuuta.
15. Hinausajoneuvona saa käyttää vain polkupyöriä, joissa pyörän valmistaja on nimenomaisesti sallinut käyttöohjeen.

16. Erikoisliikkeen tulee tarkistaa junan viivästys, jotta seuraavat vaaditut arvot täyttyvät. Junan viivästyminen (täyden 
viivästyksen avulla), jonka kokonaismassa on 140 kg. Etupyörän jarru:

Takapyörän jarru:
3,4 m/s
nopeudella 2,2 m/s

2(kuiva)
2(kuiva)

nopeudella 2,2 m/s

1,4 m/s
2(märkä)

2(märkä)

17. Älä koskaan kuormaa perävaunua korkeammalle kuin sivusäleikön yläreuna (esien katoamisen aiheuttama vaara myöhemmän liikenteen 
vuoksi). Perävaunua lastattaessa on otettava huomioon tasainen kuorman jakautuminen.

18. Tutustu perävaunun painoihin (max. kuorma) ja tunne junan muuttunut ajokäyttäytyminen turvallisessa paikassa. Harjoittele erityisesti 
kaarreajoa, alamäkeen ja rinteissä ajamista, jarrutusvaaraa ja polkupyörän väliä eri kaistapinnoilla ajamista. Ota huomioon perävaunun 
lisäkuorman aiheuttama jännityksen pidentynyt jarrutusmatka.

19. Pyörän jännevälin tunnistamiseksi paremmin asenna mukana toimitettu viiri.
20. Ennen kuin käytät polkupyörän kireyttä, varmista, että renkaissa on riittävä ilmanpaine, sillä kireyden ajokäyttäytyminen renkaiden 

riittämättömällä ilmanpaineella voi huonontua.
21. Kytketyn perävaunun tapauksessa on olemassa lisääntynyt vaara junan pyörän kallistumisesta seisontatuelle. Kiinnitä erityistä huomiota 

polkupyörän turvalliseen asentoon, kun kuljetat matkatavaroita.
22. Kiinnitä mainosmateriaali putoamista tai siirtymistä vastaan   perävaunussa.
23.Huomio:Noudata paikallisia liikennesääntöjä liikuttaessasi polkupyörää perävaunujen kanssa yleisillä teillä!
24. Kaasukuorma min.: 35 N / Kaasun kuorma max.: 45 N

Tekniset tiedot:
Painot:
Perävaunun tyhjäpaino on: Sallittu 
kokonaispaino:
Suurin maksu:

9,0 kg
39 kg
30 kg

Takuuhuomautus:
Lainmukaiset takuuehdot ovat voimassa!

Ylläpito ja korjaus:
Jos perävaunu vaurioituu voimakkaasti, kaikki osat on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava kulumisen tai vaurion sattuessa. Vaurioituneiden 
osien korjaus ei ole sallittua. Vaurioituneet osat on vaihdettava alkuperäisiin osiin. Ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit, mutterit jne. 
tulee irrottaa. olla imetty. Ennen jokaista ajoa koko kireys on tarkastettava asianmukaisessa kunnossa.

Valmistettu:
Inter-Union Technohandel GmbH · Klaus-von-Klitzing-Straße 2 · 76829 
Osasto: 09.15

- 28 40 · www.fischer-fahrrad.de

Tarvittava työkalu

Ristiruuvimeisseli + mukana 
monitoimityökalu

Tärkeä:
Sallittu vain StVZO:n alueella testattua taka-akun valoa järjestettäessä.
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D Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Osa nro Määrä Nimitys Lisäinformaatio Mitat Kuva

1 1 Kuljetuslaatikko 52 x 36 x 26,5 cm

2 1 Peruskehys

3 1 Kattavuus

4 1 alakannen osa sis. Kiinnityssarja (hitsaus + 2 
ruuvia M6x35 + 2 ruuvia M6x50)

5 1 ylempi osa sis. 1 M6x35 kiinnitysruuvi

6 2 Rad sis. Pyörän mutterin kansi 16 tuumaa

7 2 Pyörän taipumissuoja sis. 2kpl M6x40 kiinnitysruuvia

8 3 Heijastin 2x valkoinen ja 1x punainen sis. 
6 M5x10 kiinnitysruuvia

9 4 Riviheijastin Oranssi

10 1 Turvaviiri 2 osaa sis. Liitin noin 120 cm

11 1 Monitoiminen
työkalu

12 1 Kytkin
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D Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Vaihe 1

Sijoittaminen
Puheen heijastimet

Stick j
[Osa nro 9] tuumaa
molemmat pyörät
pinnat

Vaihe 2
Pyörien kokoonpano

Ruuvaa irti kaksi pyörää [osa nro. 6] kuten 
perusrungon kuvassa [osa nro. 2] an.
Kiristä ulkoiset ruuvit ja aseta ruuvinsuojukset 
paikalleen asentamalla.

TÄRKEÄ! Varmista, että itseporautuva ruuvi on tiukasti 
kiristetty. Tarkista itselukittuvan ruuvin istukka 
säännöllisesti.

Vaihe 3
Heijastimien asennus

Ruuvaa kaksi valkoista heijastinta [osa nro. 8] 
pohjarungon etuosassa [osa nro. 2] ja pohjarungon 
takana oleva punainen heijastin ja sitä varten 
tarkoitetut kiinnikkeet. Käytä 2 M5x10 kiinnitystelinettä 
kerrallaan.

Vaihe 4
Sovellus

Deichselin osat

Ruuvaa kansiosa [osa nro. 4] käyttämällä 
asennustelinettä 2 kpl. Ruuvit M6x50 ja 2kpl. 
Ruuvaa M6x35 (jossakin aluslevyt ja mutterit) 
pohjarungon etuosaan [osa nro. 2] fest.

Vaihe 5
Sovellus

Deichsel topit

Aseta Deichsel-kansi [osa nro. 5] alustaan   ja 
yhdistä molemmat osat työntämällä M6x35-
itsekierteittävä ruuvi suorakaiteen muotoiseen 
aukkoon ja kiristämällä se aluslevyllä ja mutterilla.
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D Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Ruuvaa kaksi pyöränsuojuksen suojusta [osa nro. 7] 
perusrungon vastaavien pyörien edessä. Käytä M6x40-
ruuveja sekä aluslevyjä ja muttereita.

Vaihe 6
Kokoonpano
Radablenkschutzes

Aseta viirin kaksi puoliskoa [osa nro. 10] liittimen 
avulla ja työnnä se sitten perävaunun takaosassa 
olevaan valmiiksi tarkoitettuun aukkoon.

Vaihe 7
Sovellus
Turvaviirit

Taita kuljetuslaatikko [osa nro. 1] ja aseta nämä 
perusrunkoon [osa nro. 2]

Vaihe 8
Asettamalla

postilaatikko

tt 9
mikään
oven kansi

tt 10
mikään
kytkentä
ahrrad

n Kiinnität satulantuen kiinnitystä 
käyttämällä satulantuen kankaisia   
tasapainotushihoja. [Osa nro 12]

chstes kiinnittää kytkinkappaleen pään 
satulan tukikiinnikkeeseen satulan 
tukikiinnikkeen avulla.

86389-FZ-Pyörän perävaunu-Profi-Plus-III-FIS-IM-INT-V03-OEF.indd 5 27.11.2015 klo 15.01



D Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Vaihe 11

Liitä perävaunu
polkupyörän kanssa

Vedä kytkinkappaleen "kuulapää" turvatankoa 
eteenpäin ja ripusta kytkinlevy. Kiristä turvaruuvi 
kiinnittääksesi kytkimen. Tämä estää sinua 
irrottamasta kuulapäätä kytkinlevystä ajon aikana. 
[Osa nro 12]

Käännä turvavyö polkupyörän satulatolkien ympärille 
ja kiinnitä se kannen kiinnikkeeseen.

TÄRKEÄ! Polkupyörän ja perävaunun välinen yhteys on tärkeä 
kokoamisprosessi. Varmista itsellesi, että perävaunu 
on kunnolla kiinni pyörässä.

Traileri
rakennettu yhdessä

Kunto
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GBKäyttö- ja turvallisuustoimenpiteet
Onnittelemme sinua laadukkaan polkupyörän perävaunun hankinnasta.
Käyttöohjeet ovat osa tuotetta toimitettuna. Toimita ohjeet uudelle omistajalle, jos myyt tai muuten hävität tuotteen.

Turvallisuusvarotoimet
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ne sitten turvallisessa paikassa. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa sekä omaan että muiden tielläliikkujien turvallisuuteen.
1. Perävaunu on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen. Perävaunua ei saa käyttää matkustajien kuljettamiseen.
2. Älä ylitä perävaunun sallittua enimmäispainoa 39 kg.
3. Älä tee minkäänlaisia   teknisiä muutoksia perävaunuun.
4. Älä yritä kantaa lisäkuormia vetokoukun päälle.
5. Suurin tienopeus: 10 mph(16 km/h)
6. Älä käytä perävaunua kivillä tai epätasaisella tienpinnalla tai tieolosuhteissa, joita pidetään muuten vaarallisina.
7. Etene erittäin varovasti yleisillä teillä välttääksesi vaaroja.
8. Hinauspyörällä ajavan henkilön on oltava vähintään16 vuoden iässäja hyvässä tilassa ohjaamaan ajoneuvoa.
9. Käytä aina kypärää pyöräillessäsi.
10. Varmista, että vetopyörä on moitteettomassa kunnossa.
11. Suosittelemme varustamaan vetopyörän taustapeileillä.
12. Tarkista kaikkien komponenttien kireys ennen jokaista ajoa kiinnittäen erityistä huomiota pikaliittimeen ja pyöriin.
13. Kytke lamput aina päälle huonossa valaistuksessa (hämärässä jne.)
14. Huomaa, että emme voi ottaa vastuuta muilta toimittajilta hankituista lisävarusteista.
15. Hinausajoneuvona saa käyttää vain polkupyöriä. Käytettävän pyörän on oltava valmistajan ohjeissa nimenomaisesti merkitty hinaukseen 
sopivaksi.
16. Pyydä jälleenmyyjääsi tarkistamaan, että jarrut täyttävät seuraavat suorituskykyvaatimukset.

Hidastuvuus (jarrut täynnä) 140 kg:n kokonaismassalle. 
Etupyörän jarrut:
Takapyörän jarru:

3,4 m/s
2,2 m/s

2(kuiva)
2(kuiva)

2,2 m/s
1,4 m/s

2(laki)
2(laki)

17. Älä koskaan lataa perävaunua sivukaiteiden yläreunan yläpuolelle, koska putoavat esineet voivat vaarantaa muun liikenteen. Perävaunua lastattaessa on 
varmistettava, että kuorma jakautuu tasaisesti.

18. Lataa perävaunu maksimikapasiteettiin ja harjoittele sen hinaamista suljetulla maalla ennen kuin lähdet yleisille teille. Harjoittele erityistä 
varovaisuutta mutkissa ja ylä- ja alarinteissä ajamiseen ja kokeile hätäjarrutus- ja lähtötekniikkaasi eri tienpinnoilla. Ota huomioon 
ajoneuvon ja perävaunun pidentynyt jarrutusmatka, joka johtuu perävaunun lisäkuormasta.

19. Kiinnitä mukana toimitettu viiri, jotta pyörä ja perävaunu näkyvät paremmin.
20. Tarkista aina rengaspaineet ennen ajoon lähtöä, sillä riittämättömät rengaspaineet voivat vaikuttaa haitallisesti pyörän ja perävaunun ajo-
ominaisuuksiin.
21. Huomaa, että perävaunun ollessa paikallaan on lisääntynyt kaatumisriski. Varmista aina, että vetopyörä on sopivassa tilassa lastatun 

perävaunun hinaamiseen.
22. Työnnä kuorma hyvin perävaunun sisään tai kiinnitä se muulla tavoin katoamisen estämiseksi.

23.Varoitus:Noudata paikallisia liikennesääntöjä käyttäessäsi yleisellä tiellä!
24. Vetokoukun kuorma min.: 35 N / vetokoukun kuorma max.: 45 N

Tekniset tiedot:
Painot:
Perävaunun paino tyhjänä: 
Sallittu kokonaispaino:
Suurin kantavuus:

9,0 kg
39 kg
30 kg

Huomautuksia takuusta:
Takuuehdot ovat lain mukaiset.

Ylläpito ja korjaus:
Jos perävaunua käytetään raskaasti, kaikki sen osat on tarkastettava säännöllisesti ja kuluneet ja vaurioituneet osat on vaihdettava
tarvittaessa. Älä yritä korjata vaurioituneita osia. Vaurioituneet osat on aina korvattava alkuperäisellä varaosalla. Kiristä kaikki ruuvit, mutterit 
jne. kymmenen ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.
Tarkista polkupyörä ja perävaunu ennen jokaista matkaa varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.

Tehty:
Inter-Union Technohandel GmbH · Klaus-von-Klitzing-Strasse 2 · 768 
Julkaistu: 09.15

341-2840 · www.fischer-fahrrad.de

Tarvittavat työkalut

Mukana ristipääruuvimeisseli 
+ monitoimityökalu

Tärkeä:
Yleisillä teillä käyttöä varten on asennettava hyväksytty akkukäyttöinen takavalo.
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GBKäyttö- ja turvallisuustoimenpiteet
Osa. ei. Määrä Nimitys Lisätiedot Mitat fig. Kuva

1 1 Kuljetuslaatikko 52 x 36 x 26,5 cm

2 1 Perusrunko

3 1 Peite

4 1 Alempi vetokoukun osa Inc. kiinnityssarja (kiinnike
+ 2 ruuvia M6x35
+ 2 ruuvia M6x50)

5 1 Vetokoukun yläosa Inc. 1 kiinnitysruuvi M6x35

6 2 Pyörä Inc. pyörän mutterin kansi 16 tuumaa

7 2 Pyörän taipuma
suojaa

Inc. 2 kiinnitysruuvia M6x40

8 3 Heijastin 2x valkoinen ja 1x punainen sis. 6 
kiinnitysruuvia M5x10

9 4 Pyörän heijastin Oranssi

10 1 Turvaviiri 2 osaa sis. liitin Noin 120 cm

11 1 Monikäyttöinen työkalu

12 1 Kytkentä

86389-FZ-Pyörän perävaunu-Profi-Plus-III-FIS-IM-INT-V03-OEF.indd 8 27.11.2015 klo 15.01



varoituksista

Aseta 2 oranssia heijastinta [osa nro. 9] molempien 
pyörän ulkopinnoissa. Varmista, että ne ovat tiukasti 
kiinni pinnoissa.

Vaihe 1
Pinan kiinnittäminen
heijastimet

Ruuvaa molemmat pyörät [osa nro. 6] pohjarunkoon 
[osa nro. 2] kuten kuvassa näkyy.

Vaihe 2
Pyörien asennus

Kiristä ulkopuolella oleva ruuvi ja kiinnitä 
ruuvisuojukset asettamalla ne ruuveille.

Varmista, että itselukittuva ruuvi on kiristetty 
kunnolla. Tarkista säännöllisesti, että itselukittuva 
ruuvi on kunnolla paikallaan.

TÄRKEÄ:

Ruuvaa molemmat valkoiset heijastimet [osa nro. 8] 
pohjarungon etupuolelle [osa nro. 2] ja ruuvaa punainen 
heijastin pohjakehyksen takaosaan tätä tarkoitusta varten 
tarkoitettujen kiinnikkeiden avulla. Käytä tätä varten 2 M5x10 
kiinnitysruuvia.

Vaihe 3
Heijastimien kiinnitys

Ruuvaa vetokoukun alempi osa [osa nro. 4] 
pohjarungon etupuolelle [osa nro. 2] 
kiinnityskannattimella ja 2 M6x50 ruuvilla ja 2 M6x35 
ruuvilla (jossakin aluslevyt ja mutterit).

Vaihe 4
Vetoaisan alaosan 
kiinnitys

Aseta ylempi vetokoukun osa [osa nro. 5] alaosaan ja 
yhdistä kaksi osaa asettamalla itselukittuva ruuvi 
M6x35 neliömäiseen aukkoon ja ruuvaa se tiukalle 
aluslevyllä ja mutterilla.

Vaihe 5
Vetoaisan yläosan 
kiinnitys
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GBKäyttö- ja turvallisuustoimenpiteet
Vaihe 6

Pyörän asennus
taipumasuoja

Ruuvaa toinen kahdesta pyörän taipumasuojuksesta 
[osa nro. 7] perusrunkoon jokaisen pyörän edessä. Käytä 
tätä varten ruuveja M6x40 aluslevyillä ja muttereilla.

Vaihe 7
Turvalipun kiinnittäminen

Aseta lipun kaksi puoliskoa [osa nro. 10] yhdessä 
liittimen avulla ja aseta se sitten perävaunun 
takaosassa olevaan reikään.

Vaihe 8
Laittamalla sisään
kuljetuslaatikko

Taita kuljetuslaatikko [osa nro. 1] ja aseta se 
pohjakehykseen [osa nro. 2].

Vaihe 9
Pukeminen päälle

kuljetussuoja

Aseta kangaspäällinen [osa nro. 3] t ja 
kiinnitä kansi pohjarunkoon 4 
tarranauhalla.

Vaihe 10
Trailerin kiinnitys

kytkentä pyörään

Kiinnitä satulantuen kiinnitys, muoviset 
välilevyt, satulan pylvääseen o [Part-Nr. 
12]

Käytä nyt valmiiksi asennettua ruuvia 
tukemaan kiinnitystä kuulapään 
kiinnittämiseksi satulan tukikiinnikkeeseen.
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varoituksista

Vedä kuulapääelementin turvasalpaa eteenpäin ja 
kiinnitä kuulaliitin. Kiristä kiinnitysruuvi, jotta kytkin 
pysyy paikallaan. Tämä estää kuulapääkytkimen ja 
vetokoukun irtoamisen käytön aikana. [Osa nro 12]

Vaihe 11:
Liitä perävaunu 
polkupyörään

Aseta turvavyö polkupyörän satulanpylvään 
ympärille ja kiinnitä se vetokoukun kannattimeen.
Polkupyörän ja perävaunun välinen yhteys on tärkeä 
osa kokoamisprosessia. Varmista, että perävaunu on 
kunnolla kiinni pyörässä.

TÄRKEÄ!

Täysin koottu
traileri
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F Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Onnittelemme sinua tämän korkealaatuisen yleiskäyttöisen perävaunun hankinnasta.
Työllisyystila on olennainen osa tätä tuotetta. Palauta se henkilölle, jolle toimitat tuotteen.

Turvallisuusneuvoja!
Lue lähetykset huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä.
Sinun ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus voi olla vaarassa, jos et noudata näitä ohjeita.
Perävaunu on tarkoitettu esineiden kuljettamiseen. Perävaunun käyttö ei ole sallittua henkilöiden kuljettamiseen.
Perävaunun sallittu kokonaismassa ei saa ylittää 39 kg.
3. Älä tee mitään teknisiä muutoksia perävaunuun.
4. Älä aseta lisäkuluja timonille.
5. Suurin nopeus16 km/h.
6. Älä käytä perävaunua erittäin kivisillä teillä vahingossa tai vaarallisella tavalla.
7. Suhtaudu liikenteessä mahdollisimman varovaisesti välttääksesi vaarat.
8. Tyrannin kuljettajan tulee olla iäkäs16 vuotta vanhavähintään ja hänen mahdollisuutensa täysin hallussaan.
9. Kuljettajalla on oltava kypärä matkan aikana.
10. Kiinnitä huomiota siihen, mikä tyrannipyörä on täydellisessä tekniikan tasossa.
11. On suositeltavaa varustaa jälkiasennettava polkupyörä.
12. Tarkista ennen jokaista matkaa kaikkien osien täydellinen lukitus, erityisesti pika- ja löysälukituksen kiinnitys.
13. Kynässä on aina oltava valaistus.
14. Ulkomaisille lisävarusteille ei voida myöntää takuuta.
15. Käytä vetoajoneuvona vain polkupyöriä, jotka on nimenomaisesti ilmoitettu tähän käyttötarkoitukseen valmistajan työtilassa.
16. Erikoisliikkeen on tarkistettava korjaamon ilmoitus vaadittujen arvojen noudattamiseksi. Ilmoitus 

konepajasta (täydellinen ilmoitus), jonka kokonaispaino on 140 kg. Freinsin pyörä eteenpäin:

Frein pyörän takaosa:

3,4 m/s
nopeudella 2,2 m/s

2(s)
2(s)

nopeudella 2,2 m/s

1,4 m/s
2(kostea)
2(kostea)

17. Älä koskaan lataa perävaunua korkeammalle kuin sivusäleiköiden yläreuna (esineiden menettämisen vaara seuraaville käyttäjille). Käytä 
tavallista latausjakoa perävaunulatauksen aikana.

18. Tutustu ullakon uuteen käyttäytymiseen turvalliseen ympäristöön painoilla (maksimilataus) perävaunussa. Harjoittele erityisesti viruksen 
ottamiseen, ylä- ja alamäkeen ajamiseen, hätäviemäröintiin ja käynnistykseen näytöllä eri jalkakäytävillä. Ota huomioon korjaamon 
jarrutusmatkan pidentyminen perävaunun lisälatauksen vuoksi.

19. Asenna tuuletin parantaaksesi työpajan näkyvyyttä.
20. Ennen kuin käytät kannatinta, tarkista rengaspaineet, sillä jäykisteen käyttäytyminen voi huonontua, jos ilmanpaine ei ole riittävä.

21. Hinattavalla perävaunulla on suurempi riski väsyvän pyörän peruuttamisesta pysähtyessä. Pysäyttäkää pyörä vakaalle tielle, erityisesti 
matkatavaroiden noudon yhteydessä.

22. Estä lataus putoamista tai sen siirtymistä vastaan   perävaunussa.
23.Huomio:Noudata paikallisia liikennesääntöjä ajaessasi pyörää yleisillä teillä!
24. Lataus min. kestoaika: 35 N / lataus max. timon: 45 N

Tekniset ominaisuudet:
Paino:
Perävaunun paino on: 9,0 kg Sallittu 
kokonaispaino:
Suurin maksu:

39 kg
30 kg

Takuuohjeet:
Lailliset takuuehdot ovat voimassa!

Ylläpito ja korjaus:
Jos perävaunua käytetään voimakkaasti, on tarpeen tarkistaa säännöllisesti kaikki osat ja vaihtaa ne käytön tai vaurioiden varalta. 
Vahingoittumattomien osien korjaaminen ei ole sallittua. Varustetut osat on korvattava alkuperäisillä osilla. Resserrez l 'ensemble des vis et des 
écrous jne. ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen. Tarkista kunto täydellisen asennuksen mukaisesti ennen minkään ajon aloittamista.

Tehty:
Inter-Union Technohandel GmbH · Klaus-von-Klitzing-Straße 2 · 76829 
Versio: 09.15

341-2840 · www.fischer-fahrrad.de

Tarvittavat työkalut

Risteilylaivakierros +
monitoimityökalu tarjoaa

Tärkeä:
Hyväksytty reitin koodiin vain pilarivalaistuksen lisälaitteilla.
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F Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Kappale nro Määrä Nimitys Täydentävät tiedot Mitat Kuva

1 1 Kuljetuslaukku 52 x 36 x 26,5 cm

2 1 Päähenkilö

3 1 Capote

4 1 Alaosa
timon

Mukana kiinnityssarja (kiinnitystyyny 
+ 2 vs M6x35 + 2 vs M6x50)

5 1 Ylivoimainen puolue
timon

Mukana 1 vs M6x35 kiinnitys

6 2 Roue Mukana pyörän kätkö 16 pussia

7 2 Suojaus
pyörän taipuma

2 M6x40 kiinnitysvis

8 3 Heijastin 2x valkoinen ja 1x punainen ja sisältää 6 
viskikiinnityksen M5x10

9 4 Pyörän heijastin Oranssi

10 1 Turvatuuletin 2 peliä ja sisältää liittimen env. 120 cm

11 1 Monitoimityökalu

12 1 Lisäys
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F Käyttöohjeet
Vaihe 1

Heijastimien asento
raionista

Enfoncez res
[n ° pala 9] d
Katso tämä q

Vaihe 2
Pyörän kokoonpano

Katso kahta pyörää [n° kappale 6] päärungossa [n° 
kappale 2] kuvan osoittamalla tavalla. Sulje ulommat 
kalat ja aseta kalakätköt niiden päälle.

TÄRKEÄ: Varmista, että kala on hyvin tukossa. Tarkista 
säännöllisesti automaattisesti estävän kalan hyvä 
asento.

Vaihe 3
Heijastimien asennus

Katso kaksi valkoista heijastinta [n° pala 8] 
päärungon etupuolella [n° pala 2] ja punainen 
heijastin päärungon takana kahdessa tätä vaikutusta 
varten tarkoitetussa tuessa. Käytä tähän vastaavasti 
2 vis-kiinnitystä M5x10.

Vaihe 4
Timonin alaosan 
asento

Esitä timonin alaosa [n° kappale 4] käyttämällä 
kiinnityspistettä 2 vis M6x50 ja 2 vis M6x35 avulla 
(vastaavasti pyöreillä ja ristillä) päärungon etuosassa 
[n° kappale 2 ].

Vaihe 5
Timonin alaosan 
asento

Kiinnitä timonin yläosa [n ° piece 5] alaosaan ja välitä 
kaksi osaa asettamalla M6x35 automaattinen 
lukitusaukko suorakaiteen muotoiseen aukkoon ja 
eteen kiertoliittymän ja lukon borgnen avulla ( n ° osa 
14 ).
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F Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Katso kahta pyörän ohjainta [n° kappale 7] 
vastaavien pyörien edessä päärungossa. Käytä tätä 
varten M6x40 vissiä liikenneympyröissä ja 
risteyksissä.

Vaihe 6
Pyörän taipumasuojan 
asento

Kiinnitä tuulettimen kaksi tuuletinta (n° kappale 10) 
liittimen avulla ja työnnä sitten esikatselussa tätä 
varten perävaunun takaosaan.

Vaihe 7
Turvallisuusfanien 
asento

Avaa kuljetuslaatikko [n° kappale 1] ja aseta se 
päärunkoon [n° kappale 2].

Vaihe 8
Käteisen syöttö

ansport

e 9
de la capote

ansport

e 10
työpajasta
polkupyörä

porte-selle-putken kiinnitys 
posliiniputkiputkessa olevan 
muoviapplikaattorin avulla. [Kappale-nro 12]

e, kiinnitä laitelaite "tête sphérique" ation du 
tube porte-selle kalan keskiarvoon putken 
porte-selle-kiinnitykseen.
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F Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Vaihe 11

Pose de l'attelage
pyörällä

Vedä "pallomaisen pään" näyttölaitteen 
turvalaitteen eteen ja kiinnitä se kappaleeseen. 
Voit estää asennuslaitteen sulkemalla vartijan. 
Tässä on pallomainen pää, joka valuu pois urasta 
kierron aikana. [Kappale-nro 12]

Aseta turvavyö polkupyörän kennovyön ympärille ja 
kiinnitä se timonin tukeen.

TÄRKEÄ: Polkupyörän ja perävaunun välinen yhteys on tärkeä 
kokoamismenettely. Varmista siksi, että perävaunu on 
hyvin yhteydessä pyörään.

Asennettu perävaunu
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minäKäyttö- ja turvallisuusohjeet
Onnittelut tämän pätevän katumuksen hankkimisesta carichille!
Käsikirja on osa tätä tuotetta. Lähetä tämä, jos tuote luovutetaan kolmannelle.

Turvallisuusohjeet!
Huomaa, että nämä ovat ensikertalaisia   ja säilytä ne.
Asianmukainen turvallisuus ja muiden liikenteen käyttäjien turvallisuus voivat olla haitallisia, jos näitä ohjeita ei noudateta.
Hihna on tarkoitettu oggettien kuljetukseen. En usko rahalähetysten määräämiseen henkilöiden kuljettamisesta.
2. Perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 39 kg.
3. Älä tee mitään teknisiä muutoksia hihnaan.
4. Sul timone non devono essere applicati carichi täydentävä.
5. Massanopeus:16 km/h.
6. Älä käytä perävaunua kadulla erittäin pietrooseen, erittäin vahingossa tai millään muulla tavalla perikoloosina.
7. Välttääksesi liikenneruuhkia, varo aina äärimmäistä liikennettä.
8. Polkupyörän kuljettaja harjoittelee yleistä16 vuottaed essere sano di constitution.
9. Kuljettajan tulee hankkia kypärä matkan aikana.
10. Huomioi, että harjoituspyörä on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
11. Jos suosittelet polkupyörän kouluttamista jälkikäteen.
12. Ensinnäkin, tarkista kaikkien elementtien täydellinen asento, erityisesti pikatarran ja tien esto.
13. Crepuscolon tapauksessa valaistuksen on oltava aina saatavilla.
14. Emme ota vastuuta kolmannesta osapuolesta.
15. Kuinka ajoneuvot on koulutettu käyttämään vain polkupyöriä valmistajan käsikirjoissa, jotka ovat nimenomaisesti rakastettuja.
16. Erikoistuneen myyjän on tarkistettava ajoneuvon hidastuvuus ja viimeisteltävä jatko-osan rikkaimmat arvot. Ajoneuvon 

hidastuvuus (kokonaishidastus), jonka kokonaismassa on 140 kg. Freno ruota anteriore:

Freno posterior posterior:

3,4 m/s
nopeudella 2,2 m/s

2(järjestyksessä)

2(järjestyksessä)

nopeudella 2,2 m/s

1,4 m/s
2(su bagnato)
2(su bagnato)

17. Mai caricare il rimorchio per carichi oltre iloso superore della lateral griglia (pericolo for il traffico segue dovuto alla perdita di oggetti). Kun 
vakuutus on otettu, paino jakautuu tasaisesti.

18. Mediante dei pesi (carico utile massimo) nel rimorchio e in un logo non pericoloso familiarizzare con il behortament de guida modificato del 
veicolo. Testare soprattutto i tragitti in curva, i percorsi in pendenza e le salite, le frenate pericolose e le partenze con l'attaatta della bicicletta 
eri pinnoilla. Ota huomioon, että perävaunun lisäpainoon tulee lisätä ajoneuvojen hyönteisten alemman vimma.

19. Jotta polkupyörä olisi kierrätettävä perävaunun kanssa, kiinnitä side lahjoitukseen.
20. Pyörähyökkäyksen käyttämiseksi riittävän arian paineen takaamiseksi ikenissä, riittämättömän paineen tapauksessa hyökkäyksen ohjaimen 

ohjaus voi kasvaa.
21. Loukkaantuneiden ryhmien tapauksessa on kohonnut mellakan riski harjoituspyörän sulkemisen aikana. 

Soprattutto cartapacchi caricon tapauksessa takaa pyörän turvallisen vakauden.
22. Vakuuta kuljetettu materiaali lahjaa tai korjauksessa olevaa tavaraa vastaan.
23.Huomio:Kun ohjaat pyörää perävaunun kanssa yleisellä tiellä, noudata paikallisen tieliikenteen sääntöjä!
23. Peso min. del timone: 35 N / Peso max. del timone: 45 N

Tekniset tiedot
Paino:
Peso a vuoto del rimorchio: 
Peso yhteensä sallittu: 
Carico utile massimo:

9,0 kg
39 kg
30 kg

Takuutiedot
Valgono le lailliset takuuehdot!

Ylläpito ja korjaus:
Jos katumusta ilmenee voimakkaasti ja on tarpeen tarkistaa säännöllisesti kaikki osapuolet, laatu on säilytettävä käytön tai laiminlyönnin varalta. En 
pidä puolueellisuuden korjaamisesta. Juhla danneggiate devono essere sostituite con parti originali.
Ensimmäisen 10 tunnin harjoittelun jälkeen on tarpeen kiristää viti, i dadi, ecc. Prima di ogni viaggio on tarpeen hyökkäyksen tilan tarkistamiseksi 
sisällä.

Tuote:
Inter-Union Technohandel GmbH · Klaus-von-Klitzing-Straße 2 · 7682 
Tila: 09/15

41-28 40 · www.fischer-fahrrad.de

Richestre Attrezzi

Cacciavite croce + 
monitoimiväline
rahastossa

Tärkeä
Ammesso vain STVZO:n (tedesco radial code) piirissä, jos testattu takavaloakku otetaan takaisin.
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minäKäyttö- ja turvallisuusohjeet
N ° pezzo Q.tà Nimitys Lisätiedot Mitat Kuva

1 1 Majoitus sisään
kuljetus

52 x 36 x 26,5 cm

2 1 Pohjapöytä

3 1 Copertina

4 1 Alempi osa
timone

sis. fissaggio-setti (passante + 2 
viti M6x35 + 2 viti M6x50)

5 1 Ylivoimainen osa
timone

sis. nopeusrajoitus ser6g M6x35

6 2 Ruota sis. peitto dado ruota 16 pollici

7 2 Proteiini
poikkeaman vastainen
per ruota

sis. 2 viti di serraggio M6x40

8 3 Riflettore 2 valkoista ja 1 punainen sis. 6 viti di 
serraggio M5x10

9 4 Riflettore ruota Arancione

10 1 Bandierina di sicu-
rezza

2 erää sis. liitin noin 120 cm

11 1 Astia
monitoimi

12 1 Accoppiamento
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turvallisuus
Aseta 2 heijastinta [n° pezzo 9] nei raggi esterni di 
ciascuna ruota. Assicurarsi che siano ben agganciati 
ai raggi.

Vaihe 1
Asennus
riflettori dei raggi

Avvitare entrambe le ruote [n° pezzo 6] al telaio di 
base [n° pezzo 2] dimostrato nella figura.

Vaihe 2
Montaggio delle ruote

Kiinnitä pikatolppa ulkopuolelta ja kiinnitä vitin 
kansi.
Varmista, että nopeuslukko sulkeutuu nopeasti. 
Tarkista säännöllisesti nopean lohkon asento.

HUOMIO!

Avvitare entrambi i riflettori bianchi [n ° pezzo 8] alla 
parte frontale del telaio di base [n ° pezzo 2] ei 
riflettori rossi alla parteior parteio del basa sugli 
appositi supporti. Käyttääksesi 2 M5x10 virtalähdettä.

Vaihe 3
Montaggio dei riflettori

Avvitare timonin alaosa [n° pezzo 4] pohjalevyn [n° 
pezzo 2] etuosaan käyttämällä 2 viti M6x50 ja 2 viti 
M6x35 (per rondella ja dado) kautta.

Vaihe 4
Timnonin alaosan 
asennus

Työnnä timonin yläosa [n ° pezzo 5] alaosaan ja törmää 
kahteen osaan työntäen M6x35-pikaikkunan 
neliömäiseen aukkoon ja estäen tasapainoa 
kääntymästä ja antamasta periksi.

Vaihe 5
Timjamin yläosan 
asennus
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minäKäyttö- ja turvallisuusohjeet
Vaihe 6

Montaggio della
anti-suojaus

poikkeama

Avvitare entrambi i dispositivi de protesione 
antideviazione [n ° pezzo 7] davanti alle ruote sul telaio 
di base. Käytä tätä varten M6x40 vitia pyöristämiseen ja 
pudotukseen.

Vaihe 7
Asennus

turvabanneri

Kiinnitä bannerin [n ° pezzo 10] kaksoiseinä 
liittimeen ja työnnä se vyön takaosassa olevaan 
aukkoon.

Vaihe 8
Inserimento

dell'alloggiamento
kuljetuksesta

Poista kuljetusloki [n° pezzo 1] ja aseta se 
pohjapuhelimeen [n° pezzo 2].

Vaihe 9
Asennus

kuljetuspalvelu

Aseta suojus [n ° pezzo 3] 
kuljetusmintuun ja kiinnitä se pezzoon 
2], jotta saat 4 tarranauhaa.

Vaihe 10
Asennus

laite
aggrandio del rimorchio

polkupyörällä

Mediante il manicotto di livellamento i 
fissare il fissaggio per reggisella al reg 
bicicletta. [N° pezzo 12]

Kiinnitä peräkkäin mentin "sphere test" 
-elementti fissaggioon välittääksesi 
pikavapautuksen itse fissaggoon.
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turvallisuus
Piirrä liittymiselementin "pallotesti" 
turvallisuushenkilöstön eteen ja järjestä liittymislaite. 
Tasapainon varmistamiseksi on tiukennettu 
turvanopeutta. Tämä on este, joka käy läpi 
liittymislaitteen tulipallotestin. [N° pezzo 12]

Vaihe 11:
Collegamento del
rimorchio alla bicicletta

Aseta polkupyörän ohjaustankoon kiinnitetty 
turvarengas ja kiinnitä se kahvassa olevaan tukeen.

Polkupyörän ja polkupyörän kokoonpano on tärkeä 
kokoonpanotoiminto. Varmista, että perävaunu on 
kiinnitetty polkupyörätilassa.

HUOMIO!

Rimorchio allo
valtioon asennettu
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PL Kattava tietojenkäsittely ja käsittely
Onnittelut Państwu zakupu wysokiej jakości przyczepki do przewożenia towarów. Käyttöohjeet ovat olennainen osa tätä tuotetta. 
Tuotteen valmistusprosessissa noudatamme kolme yksinkertaista ohjetta.

Wskazówki dotyczące
Ota minuun yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tehdä seuraavaksi. bezpieczeństwa!
Ihmiset, jotka eivät ymmärrä lääketeollisuuden luonnetta, voivat vaikuttaa negatiivisesti arvaamattomiin 94 prosenttiin.

1. Przyczepka przeznaczona jest do przewożenia przedmiotów. Uzycie przyczepki do transportu osób jest niedozwolone.
2. Painotetut painot voivat painaa jopa 39 kg.
3. Emme suosittele teknisiä muutoksia suunnitteluun.
4. Mitään niistä ei ole mahdollista muuttaa.
5. Saarnaa maksimissaan16 km/h.
6. Nuohoojan käyttöä ei suositella, mutta myös myrkytöntä lääkettä kannattaa käyttää.
7. Lisäksi lääke voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.
8. Osoba jadąca rowerem ciągnącym przyczepkę powinna mieć przynajmniej16 latiai być w dobrej kondycji.
9. Rowerzysta w trakcie jazdy powinien mieć założony kask.
10. Emme voi antaa sinulle tietoja, joita sinulla on tällä sivustolla.
11. Zaleca się, aby rower ciągnący przyczepkę wyposażony był w lusterka wsteczne.
12. Tilanteen hallitsemiseksi on varmistettava, että tilanne on selvä ja että viranomaisten toimenpiteet ovat oikeat.

13. Aluetta vaihtamalla näet alueen.
14. Emme tarjoa erikoistarvikkeita muille valmistajille.
15. Jos haluat lisätä uuden ominaisuuden, voit käyttää seuraavia ohjeita sekä valmistajan ohjeita tälle tuotteelle.
16. Asiantuntijat voivat ohjata pääkäytön toimintaa, jota voidaan käyttää parametrien säätämiseen. Painonnostopainot (keskimääräiset 

painonnostopainot), jotka painavat 140 kg. Lue lisää

Hamulec tylnego koła:
a
a

3,4 m/s2(sellainen nawierzchnia) nopeudella 2,2 m/s

1,4 m/s
2(mokra nawierzchnia)
2(mokra nawierzchnia)2,2 m/s2(sellainen nawierzchnia)

17. Nie wolno ładować przyczepki towarowej powyżej górnej krawędzi kratki bocznej (niebezpieczeństwo dla znajdujących się za przyczepką 
uczestników ruchu stwarzane przeedmiot guzione. Podczas załadunku przyczepy należy zwracać uwagę na to, kirjoittaja obciążenie było 
równomiernie rozłożone.

18. On suositeltavaa tehdä tämä valitsemalla se, jota haluat käyttää (max. Loading), ja yritä sitten löytää etsimäsi. Szczególny nacisk należy 
położyć na przećwiczenie jazdy po zakrętach, po spadkach, wjeżdżanie na wzniesienia, gwałtowne hamowanie oraz jazdę zestawem po 
rożnych nawierzchniach. Meillä on ilo ilmoittaa, että huumetarvikkeiden käyttöönotto on ollut menestys sen kehittämisen alusta lähtien.

19. Tätä direktiiviä sovellettaessa on huomioitava, että tämän artiklan määräykset sitovat sinua.
20. Jos olet kiinnostunut liittymään, jos olet ehdokas tähän jäsenyyteen, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja yhteisöömme liittymisestä ja jos 

sinulla on kysyttävää.
21. Jos soutaja pryzypeta on tämä przyczepka, istnieje podwyższone niebezpieczenstwo, że stojący soutaja si przewróci. 

Paras matkatavarasäilytys on saatavilla, ja sen voi pysäköidä pysäköintialueen alle.
22. Transportowany towar należy zabezpieczyć przed wypadnięciem oraz przesuwaniem się w przyczepce.
23.Uwaga:Nämä ovat joitakin tapoja, joilla julkisesti tunnettuja lääkkeitä voidaan hoitaa paikallisesti.
23. Pienin käyttösuhde: 35 N / max. valintaaika: 45 N

Tekniset teknikot:
Ciężar:
Löydä parhaat hinnat: Tue 
käyttäjien määrää: 
Maksimikuormitus:

9,0 kg
39 kg
30 kg

Avainsanojen takuu:
Annamme sinulle parhaan hinnan takuun!

Säilytys ja naprawa:
Prosessin toimeenpanoa tehostettaessa hallituksen päätökset tarkistetaan säännöllisesti lain tai lain toimeenpanossa. Naprawa uszkodzonej 
części jest niedozwolona. Uszkodzone części należy wymieniać na orzinal części. Lataamalla pierwszych 10 godzin pracy należy dokręcić wszystkie 
śruby, nakrętki jne. Przed ka ja olet väärässä paikassa kotona.

Tuottanut:
Inter-Union Technohandel GmbH · Klaus-von-Klitzing-Straße 2 · 76829 Sijainti: 
09.15

- 28 40 · www.fischer-fahrrad.de

Potrzebne narzędzia

Śrubokręt krzyżakowy +
dostarczone wraz z produktem 
narzędzie wielofunkcyjne

WAŻNE:
StVZO:n (Niemieckiej Ustawy o Dopuszczeniu Osób ja Pojazdów do Ruchu na Drogach Publicznych) perustamisen tuki valmistuu kauden 
loppuun mennessä.
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PL Kattava tietojenkäsittely ja käsittely
Nr części Liczba Nazwa Lisäinformaatio Wymiary Zdjęcie

1 1 Skrzynia
kuljetus

52 x 36 x 26,5 cm

2 1 puitteet

3 1 Zadaszenie

4 1 Dolna część dysla wraz z zestawem montażowym 
(nakładka + 2 śruby M6x35
+ 2 śrubiinia)

5 1 Górna część dysla wraz z 1 śrubą mocującą M6x35

6 2 Kolo wraz z osłoną nakrętki mocującej 
koło

16 kali

7 2 Pałąk ochronny koła wraz z 2 śrubami mocującymi 
M6x40

8 3 Odblaski 2 białe ja 1 czerwony wraz z 6 
śrubami mocującymi M5x10

9 4 Hakutulokset
hiiltä

pomarańczowy

10 1 Chorągiewka
määrittelemätön

2 części + łącznik okei. 120 cm

11 1 Narzędzie
pyörän toiminnot

12 1 Sprzęgło
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PL Wskazówki dotycząc
Koukku 1

Montblogi
na szprychach

Założyć na ze
2 pomarańcz
uwagę na to,
szprychach.

Koukku 2
Montaż kół

Huomaa, että numero [numero 6] sisältyy 
lähetysten määrään [numero 2].
Dokręcić zewnętrzną śrubę i założyć na nią zaślepkę.

WAŻNE: On suositeltavaa, että sinulla ei ole 
sosiaaliturvakorttia. Tarkistamme säännöllisesti 
samozaciskowejin oppeja.

Koukku 3
Montblogi

Przykręcić obydwa białe odblaski [część nr 8] w 
przeznaczonych do tego celu uchwytach na przedniej 
części ramy podstawowej [część nr 2], czerwony 
odblask w przeznaczonym do tegoz cie. Voit myös 
käyttää hiiren M5x10-painiketta 2 sekunnin ajan.

Koukku 4
Montaż dolnej
części dysla

Przykręcić dolną część dyszla [część nr 4] przy użyciu 
nakładki łączącej, 2 śrub M6x50 oraz 2 śrub M6x35 
(każdorazowo z podkładką i nakrętkje nz prcz.

Koukku 5
Montaż górnej

części dysla

Jos haluat päästä eroon ongelmasta [numero 5], sinun 
on päästävä eroon ongelmasta, ja jos haluat lisätä 
M6x35, sinun on vaihdettava laatikon kokoa ja kokoa.
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PL Kattava tietojenkäsittely ja käsittely
Katso joitain paikkoja, jotka löysin kerroksesta 
[numero 7], jotta voin nähdä ne myöhemmin. Tässä 
tapauksessa voit käyttää M6x40-tiedostoa podcastien 
ja helmiäisten kanssa.

Koukku 6
Montaż pałąków
okra

Złożyć ze sobą obydwie części chorągiewki [część nr 
10] i zamocować za pomocą łącznika, następnie 
wsunąć ją do przewidzianego w tym celu otworu w 
tylnej części prz.

Koukku 7
Montaż chorągiewki
määrittelemätön

Złożyć skrzynię transportową [część nr 1] i założyć ją 
na ramę podstawową [część nr 2].

Koukku 8
Pikanäppäinten käännös

portowej

9
ylistää
liikenteessä

10
puhua
zepki do roweru

jos haluat mennä naimisiin, älä epäröi ottaa 
meihin yhteyttä. [Nr części 12]

Sinun ei tarvitse määrittää vaihtoehtoa lisätä 
"głowica" hämähäkin verkkokelaan ja vaihtaa 
hämähäkin karan kela.
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PL Kattavat tekstiviestit ja viittaukset
Koukku 11

Käännös sanasta przyczepki
z rowerem

Pociągnąć pałąk zabezpieczający elementu sprzęgu 
"głowica kulowa" do przodu i podczepić panewkę 
sprzęgu. Tässä tapauksessa voit valita käytettävän 
salasanan tyypin. Zapobiegnie to odłączeniu się 
glowicy kulowej od panewki sprzęgu podczas jazdy. 
[Nr części 12]
Jos haluat muuttaa laitteen kokoa, muuta laitteen 
kokoa ja siirrä se oikeaan asentoon.

WAŻNE: Työjärjestyksen toimeenpano on askel oikeaan 
suuntaan kokoonpanoprosessin aikana. 
Suosittelemme tarkistamaan ohjaimen saatavuuden.

Złożona przyczepka
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