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Tento výrobok spĺňa všetky bezpečnostno-technické 
požiadavky európskej normy pre bicykle a prívesy na 
bicykle (DIN EN 15918). 
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CERTIFIKÁTY 

Prívesný vozík Kidgoo bol testovaný a schválený podľa európskej bezpečnostnej normy EN 15918. 
Spĺňa tiež všetky hraničné hodnoty migrácie určitých prvkov, ktoré vyžaduje norma pre bezpečnosť 
hračiek EN 71-3. 

 

DOKUMENTÁCIA 

 

Výroky uvedené v tejto dokumentácii nemožno chápať ako uistenie o niektorých 
vlastnostiach výrobku. Pri všetkej starostlivosti nemožno vylúčiť technickú nepresnosť 
alebo vynechanie údajov. Jednotlivé informácie môžu byť podľa potreby krátkodobo a bez 
zvláštneho oznámenia zmenené. 

 

Predložené informácie možno u Qeridoo GmbH objednať aj v ďalších jazykoch, alebo sú prípadne 
uvedené na stiahnutie aj na našich internetových stránkach. Navštívte nás na: www.qeridoo.de. 

COPYRIGHT 

Všetky práva súvisiace s touto dokumentáciou zostávajú u firmy Qeridoo GmbH. 

Tu uvedené texty, hodnoty a obrázky sa nesmú neoprávnene rozmnožovať, rozširovať, vyhodnocovať 
na účely hospodárskej súťaže alebo sprístupňovať tretím osobám. Ak sa v rámci tejto dokumentácie 
používajú iné označenia výrobkov, potom sa spravidla jedná o registrované obchodné značky 
príslušného výrobcu. 

 

NA ÚVOD 

Používanie na stanovený účel 

Prívesný vozík Kidgoo je koncipovaný ako prívesný vozík pre bicykle a je naviac funkčne vybavený ako 
kočík pre chodcov alebo kočík pre behanie a walking. V režime Príves ho pomocou oja a spojovacieho 
zariadenia pripojíte k vhodnému ťažnému vozidlu (bicykel alebo bicykel s motorom do max. 25 km/hod.). 
S upevneným kolieskom Buggy slúži prívesný vozík Kidgoo v režime Buggy čoby kočík; v režime 
Walker ho použijete pri behaní alebo walkingu. 

Prívesný vozík Kidgoo je k dostaniu ako jednomiestny (Kidgoo1) alebo dvojmiestny (Kidgoo2) a je 
výhradne určený pre súkromnú prepravu jedného dieťaťa alebo dvoch detí na spevnených cestách. 
Zároveň so sebou môžete viezť aj batožinu v priestoroch, ktoré sú na to určené, ak dodržíte povolenú 
hmotnosť a batožinu bezpečne upevníte a rovnomerne uložíte. 

Počas jazdy musí byť každé dieťa na sedačke bezpečne pripnuté bezpečnostným pásom. Ak v 
dvojmiestnom prívesnom vozíku prevážate len jedno dieťa, potom musíte upevnenia pásu zmeniť podľa 
návodu v kapitole „Prispôsobenie bezpečnostných pásov (Kidgoo2)" tak, aby dieťa bezpečne sedelo 

http://qeridoo.de/
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uprostred prívesného vozíka. Kvôli bezpečnej preprave bábätka používajte adaptér, ktorý je možné 
voliteľne zakúpiť, a upevnite ho v sedačke pre deti triedy 0+. 

Prívesný vozík Kidgoo spĺňa všetky bezpečnostno-technické požiadavky európskej normy pre bicykle a 
prívesy, na bicykle (DIN EN 15918) a taktiež zohľadňuje európsku normu pre detské kočíky EN 1888. 
Použitie ako prívesný vozík bicykla za tmy alebo zlých poveternostných podmienok je povolené len 
vtedy, keď je zadná časť prívesného vozíka vybavená koncovým svetlom a prívesný vozík sa používa 
v zmysle príslušných predpisov pre prevádzku na cestných komunikáciách. 

Prevádzka na nespevnenom teréne, preprava batožiny v priestore pre deti, preprava zvierat a komerčné 
využitie nie je povolené. Hraničné hodnoty, ktoré sú uvedené v kapitole „Hranice výkonnosti", sa musia 
bezpodmienečne dodržať a skontrolovať pred každým použitím. V každom prípade zodpovedá osoba 
idúca na bicykli, príp. osoba, používajúca prívesný vozík v režime Buggy alebo režime Walker, za riadne 
použitie prívesného vozíka Kidgoo a to aj v rámci cestnej premávky. 

Hranice výkonnosti 

Bezpečné použitie prívesného vozíka Kidgoo je možné len vtedy, keď budete v každom režime dbať na 
hranice výkonnosti prívesného vozíka a dodržiavať ich: 

Požiadavky na pasažierov Kidgoo1 Kidgoo2 

Hmotnosť 

Celková povolená hmotnosť (Kidgoo + deti + batožina) 50 kg 60 kg 

Maximálna hmotnosť každého dieťaťa 22 kg 18 kg 

Vek 

Minimálny vek (bez detskej sedačky). Dieťa musí samo vedieť sedieť; pre 
deti do 18 mesiacov odporúčame použitie vložky na zmenšenie sedačky, 
pozrite „Príslušenstvo". 

6 
mesiacov 

6 
mesiacov 

Minimálny vek (s detskou sedačkou) 1 mesiac 1 mesiac 

Najvyšší vek 6 rokov 6 rokov 

Veľkosť 

Maximálna telesná veľkosť 116 cm 116 cm 

 

Požiadavky na batožinu Kidgoo1 a Kidgoo2 

Úložný priestor (za sedačkou) 5 kg 

Vrecko na menšie predmety (pod rukoväťou) 2 kg 

 

Navyše platia nasledujúce obmedzenia pre režim Príves: 

Požiadavka na oje Kidgoo1 a Kidgoo2 

Povolená oblasť zaťaženia (v priestore uchytenia spojovacieho zariadenia) 3 – 8 kg 

 

Požiadavky na ťažné 
vozidlo 

Kidgoo1 a Kidgoo2 

Druh ťažného vozidla 
Bicykel (tiež bicykel v ľahu), bicykel s motorom (podpora do 25 
km/hod.). 

Maximálna povolená rýchlosť 25 km/h; v zákrutách max. 7 km/h. (kroková rýchlosť) 

Veľkosť zadného kolesa 20" – 29" 

Pokyny pre návod na používanie 

Tento návod na používanie Vás informuje o všetkých technických a bezpečnostne relevantných 
aspektoch, potrebné pre montáž, prevádzku a údržbu prívesného vozíka Kidgoo. 

➢ Pozorne si prečítajte celý návod. 
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➢ Použite ho pre zaučenie všetkých osôb používajúcich prívesný vozík. 

➢ Návod na používanie uschovajte v blízkosti prívesného vozíka Kidgoo. 

V návode na používanie sú uvedené nasledujúce typografické prvky, ktoré upozorňujú na možné zdroje 
nebezpečenstva alebo na zvláštne informácie: 

 

Nebezpečenstvo! 

Označuje pokyny bezpečnostného stupňa označujúceho nebezpečenstvo. Upozorňuje na 
možné nebezpečenstvá, ktoré môžu pri nedbalosti viesť k poraneniu osôb. 

 

Pozor! 

Označuje pokyny bezpečnostného stupňa, ktorý uvádza, že je nutné dať pozor. 
Upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré môžu pri nedbalosti viesť k vecným škodám. 

 

Tip! 

Označuje dôležité informácie vzťahujúce sa k danej téme. Poukazuje na alternatívne 
správanie, ďalšie zdroje informácií, alebo praktické rady. 

Všetky smerové údaje (vľavo, vpravo, vpredu, vzadu, hore, dole, atď.) sa vzťahujú k pozorovateľovi, 
ktorý stojí za rukoväťou a pozerá sa v smere jazdy. Oje sa teda nachádza vpredu, rukoväť vzadu. 

Používateľom sa v tomto návode na používanie rozumie osoba, ktorá preváža deti v prívesnom vozíku 
Sportrex a ktorá za týmto účelom vykonáva všetky potrebné nastavenia na vozidle. 

Tento návod na používanie je určený ako pre modely Kidgoo s kotúčovou brzdou (Q8000-S-LV a 
Q9000-S-LV), tak pre modely s manuálne ovládateľnou parkovacou brzdou (Q8000A-LV a Q9000A-
LV). Úseky a pokyny, ktoré platia len pre jeden z oboch modelových radov, sú označené hviezdičkou 
(*) a zodpovedajúcim pokynom. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 

Nebezpečenstvo! 

Pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. 

Súčasne sa musia dodržiavať miestne bezpečnostné pokyny, predpisy pre prevenciu 
úrazov a právne predpisy ako napr. pravidlá cestnej premávky a v spornom prípade sa 
musia uprednostniť. 

Zaistite, aby bol prívesný vozík Kidgoo používaný iba osobami, ktoré sú v zmysle 
nasledujúcej definície schopné ho obsluhovať. Používatelia si tento návod na používanie 
musia celý prečítať a porozumieť mu. 

 

Pozor! 

Prívesný vozík Kidgoo nie je detská hračka a nesmie sa na tento účel používať. Podobne 
nie je povolené pripojiť prívesný vozík Kidgoo k detskému bicyklu. 

Používateľ 

• Za používateľa sa považujú nasledujúce osoby: 

- Všetky osoby, ktoré na vozidle vykonávajú montážne práce alebo menia jeho 
nastavenia. 

- Vodič ťažného vozidla v režime Príves. 

- Obsluha v režime Buggy alebo Walker. 

• Používateľ musí byť vo veku minimálne 16 rokov a musí byť dostatočne duševne vyspelý, aby 
mohol obsluhovať prívesný vozík Kidgoo a prepravovať v ňom deti. 

• V režime Buggy je obsluha mladšími používateľmi povolená, ak sú pod dohľadom osoby, ktorá 
spĺňa vyššie uvedené podmienky. 
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• Používateľ je vždy zodpovedný za riadne použitie prívesného vozíka Kidgoo a jeho spôsobilosť 
pre cestnú prevádzku. 

Podmienky pre používanie 

• Prívesný vozík Kidgoo sa nesmie používať na komerčné účely ani za súťažných podmienok. 

• Pred každou jazdou sa presvedčte o riadnom a technicky bezchybnom stave prívesného vozíka 
Kidgoo. Pohľadom skontrolujte jeho stav a dbajte predovšetkým na pokyny a zoznamy v 
kapitole „Intervaly údržby". Pokyny v úseku „Pred každou jazdou" platia aj pre prvé použitie 
prívesného vozíka Kidgoo. 

• Informujte sa navyše o špecifických miestnych predpisoch a pravidlách pre cestnú dopravu, keď 
robíte výlety za hranice, alebo keď chcete prívesný vozík Kidgoo vziať so sebou na cestu do 
zahraničia. 

• Zaistite pred každou jazdou, aby boli splnené predpoklady, potrebné pre daný prevádzkový 
režim prívesného vozíka. Dbajte pritom predovšetkým na tabuľku a pokyny v kapitole 
„Nastavenie režimu". 

• V režime Príves musí byť zadná časť prívesného vozíka vybavená koncovým svetlom a 
prívesný vozík sa musí prevádzkovať podľa pravidiel cestnej premávky. 

• Pred každou jazdou uzavrite vnútorný diel striešky 3-v-1, aby boli deti vďaka vstavanej sieti 
chránené proti hmyzu a kamienkom. V cestnej prevádzke by mala byť navyše uzatvorená aj 
strieška, chrániaca proti dažďu, a mali by byť otvorené vetracie okienka. 

Pasažieri 

• Vo vozíku Kidgoo1 sa môže prevážať jedno dieťa a vo vozíku Kidgoo2 sa môžu voziť maximálne 
dve deti vo veku od 1 mesiaca do 6 rokov. Pre zaistenie detí, ktoré ešte nemajú 6 mesiacov, 
alebo ešte nedokážu samé vzpriamene sedieť, sa musí používať špeciálne príslušenstvo, 
pozrite „Príslušenstvo". 

• Deti nesmú byť väčšie ako 118 cm, aby mali za každej situácie dostatok miesta nad hlavou. 

• Každé dieťa musí byť riadne pripútané 5-bodovým bezpečnostným pásom. 

• Pri každej jazde musia mať deti na hlave ochrannú cyklistickú prilbu. To isté sa odporúča aj 
jazdcovi na bicykli v režime Príves, ktorý by im mal byť príkladom. 

• Pred každou jazdou deťom vysvetlite, že sa musia primerane správať. Odopínanie 
bezpečnostného pásu, prehnané hojdanie alebo vykláňanie sa z vozíka musí byť prísne 
zakázané. 

• Postarajte sa o to, aby bola kabína vozíka dobre vetraná a prispôsobte oblečenie detí 
poveternostným podmienkam a vnútornej teplote kabíny vozíka. 

• Nikdy nenechávajte deti v prívesnom vozíku Kidgoo bez dozoru a dbajte na to, aby sa dobre 
cítili. 

• Pri dlhších jazdách robte pravidelne prestávky, aby deti mohli vystúpiť a pohybovať sa. 
Postarajte sa o dostatočný prívod tekutín. 

Ťažné vozidlo (režim Príves) 

• Vozidlá, ktoré sa musia nechať registrovať, ako napr. elektrobicykle s podporným motorom do 
45 km/h (tzv. S-Pedelec), alebo vozidlá so spaľovacím motorom, nie sú ako ťažné vozidlá 
povolené. 

• Bicykel alebo elektrobicykel (Pedelec) (s podporným motorom do 25 km/h) musí byť technicky 
v poriadku a musí byť vhodný pre ťahanie nákladov podľa maximálnej povolenej celkovej 
hmotnosti. Maximálnu povolenú celkovú hmotnosť nájdete v kapitole „Hranice výkonnosti". 
Prečítajte si za tým účelom príručku ťažného bicykla, alebo sa za účelom skontrolovania obráťte 
na odborného predajcu. 
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• Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, brzdové doštičky a plášte bicykla, či sú funkčné a nie 
sú opotrebované. Skontrolujte, či spojovacie zariadenie pevne sedí. 

• Bicykel, určený pre prepravu osôb, by mal byť vybavený spätným zrkadlom. Pre jazdy za tmy 
alebo zlých poveternostných podmienok je podľa pravidiel cestnej premávky predpísané 
funkčné osvetlenie. 

Údržba a skladovanie 

• Dodržujte všetky pokyny pre starostlivosť a údržbu prívesného vozíka Kidgoo a tiež uvedené 
intervaly pre jeho údržbu, pozrite „Starostlivosť a údržba". 

• Namontujte a používajte výhradne pôvodné, originálne príslušenstvo a náhradné diely, ktoré 
vyrobila a odporučila firma Qeridoo; použitím iných výrobkov dochádza k strate ručenia výrobcu. 

• Prevádzajte na vozidle výhradne také konštrukčné zmeny alebo doplnky, ktoré sú potrebné pre 
použitie povoleného príslušenstva podľa priložených montážnych pokynov. Akákoľvek ďalšia 
manipulácia, ku ktorej došlo bez výhradného a písomného súhlasu výrobcu, vedie v prípade 
úrazov a poškodenia k strate ručenia výrobcu. 

• Dodržujte pokyny v kapitole „Uskladnenie", aby ste prívesný vozík Kidgoo správne uskladnili 
pre prípad, keď ho nepoužívate. 

Jazda na bicykli s prívesným vozíkom 

Správanie bicykla sa s ťahaním prívesného vozíka zreteľne zmení a prejaví sa to predovšetkým pri 
brzdení a pri jazde v zákrutách. Dodržujte v takýchto prípadoch nižšie uvedené pokyny: 

• Nacvičujte jazdu s prívesným vozíkom predtým, ako sa s ním prvýkrát zúčastníte cestnej 
premávky. 

• Prevážajte deti až vtedy, keď ste sa vo vhodnom teréne zoznámili so zmeneným správaním za 
jazdy. 

• Pri každej jazde pamätajte na bezpečnosť detí. Vašu jazdu a rýchlosť vždy prispôsobte 
miestnym podmienkam a nikdy nezabudnite na to, že so sebou veziete prívesný vozík. 

Dodatočné jazdné stopy 

• Obe pojazdné kolesá prívesného vozíka Kidgoo sa pohybujú mimo bežnej jazdnej stopy bicykla. 
Dbajte preto pri jazde na všetkých cestách, obzvlášť pri prekážkach a nerovnostiach, že pre 
bezpečnú jazdu vždy potrebujete 3 vhodné jazdné stopy. 

• Prívesný vozík Kidgoo1 je široký 76 cm a vozík Kidgoo2 je 86 cm široký. Udržujte dostatočný 
odstup od prekážok a vyhýbajte sa úzkym cestám. Úzke miesta a zákruty prechádzajte pomaly. 

• Bicykle a prívesný vozík majú celkovú dĺžku minimálne 2,5 m. V zákrutách preto jazdite väčším 
oblúkom ako zvyčajne a pamätajte na ďalšiu potrebnú jazdnú stopu pre vnútorné pojazdové 
koleso vozíka Kidgoo. 

Dodatočná záťaž 

• Plne zaťažený váži prívesný vozík Kidgoo1 50 kg a vozík Kidgoo2 až 60 kg, ktorý musí jazdec 
na bicykli ťahať a udržiavať v stope navyše k svojej vlastnej hmotnosti a hmotnosti bicykla: 

- Trhané ťahanie a brzdenie zaťažuje spojovacie zariadenia a oje a spôsobuje vyššie 
opotrebenie materiálu. 

- Pri brzdení je brzdná dráha značne dlhšia a zaťaženie brzdových doštičiek patrične 
vyššie. Na mokrých cestách a vo svahoch sa brzdná dráha ešte dodatočne predĺži. 

- Pri brzdení, predovšetkým v zákrutách, môže prívesný vozík vybočiť, alebo zatlačiť 
zadné koleso bicykla do boku a znížiť tak jeho pohon. 

- Vysoká odstredivá sila môže spôsobiť vyklopenie prívesného vozíka. 
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• Dodržujte maximálne povolenú rýchlosť 25 km/h a vyhýbajte sa jazde v šikmej polohe. 

• V zákrutách jazdite maximálne rýchlosťou kroku (max. 7 km/h), aby ste zabránili vzniku príliš 
vysokej odstredivej sily. 

Defenzívny spôsob jazdy 

• Jazdite neustále defenzívne a predvídavo. 

• Pred zákrutami, vyústením ciest, prekážkami atď. včas pribrzdite. 

• Vchádzajte na obrubníky a nerovné cesty vždy pomaly; nejazdite na schody, eskalátory a veľmi 
príkre cesty. 

PREHĽAD VÝROBKU 

Rozsah dodávky 

 

1 Kabínka sa sedadlami, zadným čalúnením a 5-bodovým bezpečnostným pásom. 

2 Chránič pojazdových kolies (2 kusy). 

3 2 kryty listovej pružiny s vytlačenou stupnicou nastavenia. 

4 Pojazdové koliesko Buggy Multiwheel. 

5 Brzdové tiahlo. 

6 1 opierka hlavy (Kidgoo1) alebo 2 opierky hlavy (Kidgoo2). 

7 Vlajočka s 2-dielnu tyčou a stredovou súčiastkou. 

8 Oje prívesného vozíka so spojovacím zariadením a bezpečnostným pásom. 

9 
2 pojazdové kolesá (20" so zásuvným čapom kolesa a vždy 2 bočnými odrazkami na 
lúči kolesa). 

10 
Os pojazdových kolies so systémom kotúčovej brzdy a nastaviteľným odpružením (Q8000-S-LV 
/ Q9000-S-LV) alebo os pojazdových kolies s nastaviteľným odpružením (Q8000A-LV / Q9000-
LV) 

11 
Rukoväť s pútkom na ruku a brzdenie páčkou na ovládanie kotúčovej brzdy (Q8000-S-LV / 
Q9000-S-LV) alebo rukoväť s pútkom na ruku a brzdenie páčkou na ovládanie parkovacej brzdy 
(Q8000A-LV / Q9000-LV). 
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Pri dodaní sú niektoré funkčné diely prívesného vozíka Kidgoo vopred zmontované. 

➢ Vybaľte všetky diely a položte ich na čistú plochu. 

➢ Skontrolujte obsah balenia podľa vyššie uvedeného zoznamu. 

 

Pozor! 

Obráťte sa okamžite na naše servisné stredisko, ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte 
poškodenie obalu alebo výrobku, viď „Informácie o technickej podpore". 

 

➢ Všetok obalový materiál a ochranné vršky odoberte a zlikvidujte ich podľa ekologických 
smerníc, platných vo Vašej krajine. 

➢ Než začnete diely montovať dohromady, prečítajte si kapitolu „Montáž". 

Súčiastky a obslužné prvky 

Pohľad zo strany 

 

1 Kabínka (rám z hliníkových rúrok s textilným obalom, odolným voči vplyvom počasia). 

2 Bočné okienko (vpravo vr. vetracieho okienka). 

3 Strieška na ochranu proti hmyzu, dažďu a slnku; rolovateľná okenná fólia. 

4 Sedadlá s 5-bodovým bezpečnostným pásom, opierkami hlavy a zadným čalúnením. 

5 Reflektujúce švy v textilnom obale. 

6 
Pojazdové koliesko 20" so zásuvným čapom, vzdušný ventil (automobilový ventil, typ Schrader) 
a bočné odrazové sklo na lúči kolesa (oranžové). 

7 Gumové viečko na odblokovanie zásuvného čapu kolesa pri montáži pojazdného kolesa. 

8 
Os pojazdového kolesa sa systémom kotúčovej brzdy * alebo parkovacia brzda * a nastaviteľné 
odpruženie. 

9 Chránič pojazdového kolesa proti prekážkam. 

10 Oj pre režim Príves (v prípravnej polohe). 
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11 Úchyt oja na ráme kabíny sa závlačkou. 

12 Pojazdové koliesko Buggy pre prevádzku na troch kolesách v režime Buggy alebo Walker. 

13 
Úchyt kolesa na ráme kabínky s prepínačom režimov: Režim Buggy: Pojazdové koliesko sa 
otáča, Režim Walker: Pojazdové koliesko ide rovno, Režim Príves: Pojazdové koliesko je 
odmontované. 

14 Čelná odrazka, biela. 

15 Uzáver pásu striešky. 

 

* záleží na modelu 

Pohľad zozadu 

 

1 Rukoväť s bezpečnostnou funkciou ako ochranný oblúk ROPS. 

2 Tlačidlo na nastavenie výšky rukoväte (obojstranné). 

3 Vetracie okienko, rolovateľné. 

4 Brzdová páčka * parkovacie brzdy * 

5 Rýchloupinák na upevnenie rukoväte (2 kusy). 

6 Brzdová páčka * kotúčové brzdy, aretované. 

7 Brzdové tiahlo kotúčovej brzdy * / parkovacie brzdy * 

8 Rozvetvenie brzdového tiahla *, nastaviteľné. 

9 Systém kotúčovej brzdy * 

10 Reflexné švy v textilnom obale. 

11 
Úchyt spojovacieho zariadenia sa závlačkou a bezpečnostný pásik pre zaistenie oja na 
ráme bicykla. 

12 Os pojazdového kolesa. 

13 Koncová odrazka, červená. 

14 Úložný priestor s vnútorným vreckom, prístupný zvonka (max. hmotnosť batožiny 5 kg). 

15 Pásik na otvorenie krytu úložného priestoru. 
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16 Kryt úložného priestoru s 2 vreckami na menšie predmety (max. hmotnosť batožiny 2 kg). 

17 Pútko na ruku pre režim Buggy a Walker. 

18 Úchyt na tyč s vlajočkou (vo vnútri). 

 

*záleží na modelu 

Príslušenstvo 

Pomocou uvedeného príslušenstva môžete Váš prívesný vozík Kidgoo doplniť a optimálne ho 
prispôsobiť Vašim potrebám a veku Vašich detí: 

 

Spojovacie zariadenie, výr. č. E77-K 

 

Zadné svetlo, pohon akumulátorom, výr. č. FK589 

 

Adaptér na detskú sedačku (trieda 0+), výr. č. AD-900 

 

Detská sedačka (trieda 0+), výr. č. 1298 

 

Detská sedačka, výr. č. 12578 

 

Detská sedačka, nastaviteľná do dĺžky, výr. č. BS.04.013.00 

 

Vložka na zmenšenie sedačky, výr. č. S-58697 

 

Čalúnenie sedadiel, výr. č. SI-5555 (Kidgoo1), výr. č. SI-656 
(Kidgoo2) 

 

Kryt proti dažďu, výr. č. JR-8-1 (Kidgoo1), výr. č. R-100-2 
(Kidgoo2) 
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Skladacia garáž, výr. č. 035689 

 

Taška na uskladnenie a prepravu, výr. č. QT-2999 

 

Náš aktuálny zoznam predajcov nájdete na internete na stránke: http://dealerlocator.qeridoo.de. 

MONTÁŽ 

Následne nájdete všetky informácie, potrebné pre riadnu montáž Vášho prívesného vozíka Kidgoo. 

➢ Uistite sa, že máte na montáž dostatok miesta. Dbajte tiež na šírku dverí v mieste, na ktorom 
vykonávate montáž: Prívesný vozík Kidgoo1 má s namontovaným chráničom pojazdového 
kolesa šírku 76 cm a vozík Kidgoo2 má šírku 86 cm. 

➢ Pripravte si kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 4 a stredne veľký skrutkovač s 
krížovou drážkou (nie je zahrnutý v balení). 

➢ Riaďte sa pokynmi krok za krokom. 

➢ V prípade potreby nájdete pomocou vedľajšieho kódu QR 
na internete video pre montáž a prevádzku prívesného 
vozíka. 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Nikdy nerobte montážne práce, keď sú v kabíne vozíka deti; dbajte na to, aby sa deti počas 
montáže nepribližovali k vozíku. 

Pri práci s pohyblivými súčiastkami dávajte pozor na to, aby ste si neprivreli ruky alebo prsty. 

Rozloženie kabínky 

➢ Položte zloženú kabínku na montážnu plochu. 

➢ Postavte sa za kabínku. 

➢ Vytiahnite obe strany zadného rámu kabíny úplne 
hore. 

➢ Otvorte kryt úložného priestoru. 

 

➢ Zatiahnite spodnú priečnu rúrku rovnomerne smerom 
dozadu tak, až sa obe červené aretovania vľavo a 
vpravo počuteľne zablokujú. 

 

http://dealerlocator.qeridoo.de/
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Montáž osi pojazdového kolesa a rukoväte 

 

Pozor! (Q8000-S-LV a Q9000-S-LV) 

Pri dodaní je os pojazdového kolesa s kotúčovou brzdou a rukoväťou spojená brzdovým 
tiahlom. Aby sa nepoškodili žiadne súčiastky, položte rukoväť počas montáže osi 
pojazdového kolesa na podlahu za kabínku. 

➢ Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu. Získate tak lepší prístup pre montáž na 
spodnej časti príručného rámu. 

Upevnenie osi pojazdového kolesa 

Os pojazdového kolesa je vybavená nastaviteľnými listovými pružinami. Účinok pružín oboch červeno 
lakovaných plechov listových pružín je nastaviteľné posunutím svorky, viď „Nastavenie odpruženia". 

Priskrutkujte os pojazdového kolesa s listovými pružinami na klinovitý úchyt listových pružín rámu 
kabínky. Zo sady skrutiek na to potrebujete 4 skrutky s vnútorným šesťhranom (M7) so zodpovedajúcimi 
8 podložkami a 4 pružnými krúžkami. 

➢ Nasaďte na každú skrutku po 2 podložkách a 1 
pružnom krúžku. Pružný krúžok musí ležať medzi 
oboma podložkami. 

➢ Nastavte plechy listových pružín sa svorkami tak, 
aby ich otvory ležali nad sebou. 

➢ Ryhované skrutky svoriek ukazujú pri montáži osi 
smerom nadol (preč od kabínky). 

 

➢ Pridržte os pojazdového kolesa s listovými 
pružinami ku klinovému úchytu listových pružín. 

➢ Zaskrutkujte štyri skrutky, pripravené s podložkami 
a pružným krúžkom, listovými pružinami do ich 
úchytu. 

➢ Utiahnite skrutky kľúčom na skrutky s vnútorným 
šesťhranom (uťahovací moment max. 4 - 5 Nm). 

 

Zakrytie listových pružín 

Listové pružiny sú vybavené krytom, chrániacim proti pomliaždeniu. Natlačená stupnica napomáha 
nastaveniu pružiaceho účinku. 

Kryty sa priskrutkujú 3 skrutkami k rámu kabínky. Zo sady skrutiek k tomu potrebujete 6 skrutiek s 
krížovou drážkou. 

➢ Podržte kryt na kabínkovom ráme tak, aby 
natlačená stupnica popisovala prestavenie svorky 
listovej pružiny. 

➢ Pripevnite kryt tromi skrutkami na ráme kabínky. 

➢ Utiahnite skrutky skrutkovačom s krížovou drážkou 
len tak pevne, aby sa kryt nepoškodil. 

➢ Druhý kryt namontujte rovnakým spôsobom. 
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Umiestnenie chrániča pojazdového kolesa 

Chrániče na oboch stranách kabíny zabraňujú tomu, aby sa pojazdové kolesá nezachytili na stĺpoch 
alebo obdobných prekážkach. 

➢ Pripravte chrániče tak, že z otvorov odoberiete namontované skrutky. 

➢ Pridržiavajte chránič v blízkosti pojazdového kolesa takým spôsobom pri kabínovom ráme, aby 
boli splnené nasledujúce predpoklady: 

- Otvory na chrániči sú nasmerované k otvorom v rúrke kabínového rámu. 

- Ohnutá vonkajšia strana chrániča je smerom k pojazdovému kolesu širšia. 

➢ Otvorte striešku a nasuňte 2 skrutky zvnútra do 
rúrky kabínového rámu. 

➢ Nasaďte zvonka chrániče s otvormi na skrutky tak, 
aby bola ohnutá strana chráničov smerom ku 
kolesu širšia. 

 
➢ Do závitu voľne naskrutkujte samoistiacu maticu. Dbajte pritom na to, aby ste maticu nenasadili 

na závit prstencovou stranou. 

➢ Použite kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 4 a striedavo pevne utiahnite oba 
skrutkové spoje (krútiaci moment max. 4 Nm). 

➢ Druhý chránič namontujte rovnakým spôsobom. 

Montáž rukoväte 

Rukoväť niekoľkokrát nastaviteľná a používa sa pri tlačení, ťahaní a posúvaní prívesného vozíka 
Kidgoo. A ak by to niekedy malo byť nutné, má dôležitú funkciu ako ochranný oblúk ROPS. 

Rukoväť sa pripevní 2 rýchloupínakmi hore na ráme kabínky: 

➢ Postavte kabínku do vzpriamenej polohy. 

➢ Rukoväť úplne vyklopte. K tomu účelu držte na oboch stranách stlačené svetlosivé tlačidlá, viď 
„Nastavenie rukoväte". 

➢ Uvoľnite oba predmontované rýchloupínaky a 
odstráňte ich. 

➢ Zaveste obe pútka striešky na koncoch rúrok 
na striešku kabíny. 

➢ Nasaďte oba konce rukoväte na konce rúrok 
na striešku kabíny. 

 
 

 

Pozor! 

Zabráňte tomu, aby sa brzdové tiahlo prekrútilo. To sa po montáži rukoväte musí nechať 
dobre naviezť k osi pojazdového kolesa. 
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➢ Nasuňte rýchloupínacie skrutky zvonka do 
otvorov nasledujúcich dielov, aby ste 
zabezpečili spojenie: 

- Vystužujúci pliešok (zvonku na 
rukoväti) 

- Nastaviteľná rukoväť 

- Konce rúrok na striešky kabíny  

➢ Nasaďte matice na závit a utiahnite ich natoľko, aby sa dal rýchloupinák uzavrieť len s nemalým 
vypätím sily. 

➢ Uzavrite rýchloupinák. 

 

Nebezpečenstvo! 

Dbajte na to, aby bola rukoväť namontovaná pri každej jazde aj v režime Príves. Len 
v tom prípade je kabínka vybavená ochranným oblúkom ROPS. 

Uloženie brzdového tiahla 

Parkovacia brzda modelov Q8000A-LV a Q9000-LV 

Brzdovou páčkou na rukoväti ovládate parkovaciu brzdu. 

➢ Pretiahnite voľný koniec brzdového tiahla pravým otvorom striešky do vnútorného priestoru 
kabínky. 

➢ Otvorte zadný kryt úložného priestoru. 

➢ Pretiahnite brzdové tiahlo otvorom na dne prívesu. 

➢ Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu. Získate tak lepší prístup pre montáž 
na spodnej časti kabínového rámu. 

➢ Zaháknite koniec brzdového tiahla do pripraveného otvoru parkovacej brzdy. 

1. Zatiahnite za brzdové tiahlo silno smerom 
nadol a prevlečte koniec drôteného lanka 
spodným otvorom brzdy. 

2. Usaďte kovovú dutinku brzdového tiahla 
do sokla parkovacej brzdy, aby bolo 
brzdové tiahlo potrebne napnuté. 

 
 

Kotúčová brzda modelov Q8000-S-LV a Q9000-S-LV 

Aretačné brzdenie pákou uprostred rukoväte ovládate 
systém kotúčovej brzdy. Brzdové tiahlo sa natiahne 
pozdĺž úložného priestoru ku kotúčovým brzdám. 

 

Nasadenie pojazdových kolies 

➢ Položte kabínku vozíka na bok, aby ste mohli ľahšie nasadiť pojazdné koleso. 

➢ Nasaďte pojazdové koleso na úchyt osi na osi pojazdového kolesa: 
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- Pridržte koleso tak, aby ste mohli prstom stlačiť gumové viečko na vonkajšej strane 
hlavy kolesa. 

- Stlačte gumové viečko a držte ho stlačené, aby ste otvorili poistku zásuvného čapu 
kolesa. 

- Nasaďte zásuvný čap kolesa až na 
doraz na úchyt osi. 

- Gumové viečko opäť povoľte, aby ste 
zásuvný čap kolesa zaistili. 

➢ Zatiahnite za pojazdové koleso, aby ste 
skontrolovali jeho upevnenie v úchytke osi. 

➢ Kabínku teraz položte na druhú stranu a 
rovnakým spôsobom nasaďte druhé pojazdné 
koleso. 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Po montáži obidvoch kolies zaistite prívesný vozík Kidgoo proti svojvoľnému rozbehnutiu, 
pozrite „Použitie parkovacej funkcie kotúčovej brzdy". 

 

➢ Skontrolujte, či je v oboch kolesách dostatok vzduchu (odporúčaný tlak vzduchu: 2,75 - 4,5 
barov). Na doplnenie vzduchu použite napr. pumpu na automobilové ventily. 

Napnutie zadného operadla 

Stabilné zadné operadlo predstavuje dôležitú bezpečnostnú súčasť vozíka. Aby poskytovalo pevnú 
oporu, musia byť popruhy vždy pevne napnuté pod sedačkou a za kabínkou. 

➢ Postavte kabínku do vzpriamenej polohy a 
otvorte striešku. 

➢ Skontrolujte napätie 4 popruhov pod sedačkou 
a pevne ich utiahnite. 

 

➢ Popruhy zaistite pomocou ich svoriek: 

- Koniec popruhu navlečte do svorky 
tak, ako je znázornené na obrázku. 

- Skontrolujte, či obe svorky popruhov 
pevne sedia. 

 

➢ Otvorte kryt úložného priestoru a skontrolujte 
napätie 5 popruhov za zadným operadlom. 

➢ Pritiahnite popruhy, ktoré sú napnuté okolo 
hornej priečnej rúrky, tak, aby medzi priečnou 
rúrkou a zadným operadlom zostal voľný 
rozostup asi 4 – 8 cm. 
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Nasadenie vlajočky 

 

Nebezpečenstvo! 

V režime Príves musí byť vlajočka vždy namontovaná. Inak môžu ostatní účastníci cestnej 
premávky nízky prívesný vozík Kidgoo ľahko prehliadnuť. 

Z bezpečnostných dôvodov preto odporúčame, aby ste mali vlajočku pred každou jazdou - 
tiež v režime Buggy alebo Walker - zasunutú vo vrecku pre jej uskladnenie a vozili ju dobre 
viditeľnú so sebou. 

 

➢ Otvorte kryt úložného priestoru, aby ste 
pohodlne dosiahli do vnútorného priestoru. 

➢ Zasuňte tyč s vlajočkou pomocou 
spojovacieho dielu do predlžovacej tyče. 

➢ Zasuňte predĺženú tyč s vlajočkou otvorom 
hornej časti striešky a koniec zasuňte do 
vrecka na jej uskladnenie vo vnútornom 
priestore.  

➢ Uzavrite kryt úložného priestoru. 

➢ Vysuňte vlajočku tak, aby mohla na tyči dobre viditeľne viať. 

Voliteľné montážne kroky 

Montáž pojazdového kolesa Buggy 

Pojazdové koleso Buggy potrebujete v režime Buggy alebo Walker. Koleso Buggy sa spojí priamo s 
úchytom kolesa na ráme a otáča sa 360°. 

➢ Zdvihnite kabínku vpredu trocha nahor. 

➢ Zasuňte koleso Buggy až po zarážku do 
úchytu kolesa tak, až sa počuteľne zaaretuje. 

➢ Skontrolujte, či je v kolese dostatok vzduchu 
(odporúčaný tlak vzduchu: 2 bary). Na 
doplnenie vzduchu použite napr. pumpu na 
automobilové ventily. 

 

Nastavenie pojazdového kolesa Buggy 

➢ Prepínačom režimov [A] a odblokovacím 
tlačidlom [B] nastavte vpredu na úchytke 
kolesa požadovaný prevádzkový režim: 

- Režim Buggy: Pojazdové koleso 
Buggy je otočné o 360°. 

- Režim Walker: Pojazdové koleso 
Buggy je pevne nastavené pre priamu 
jazdu.  

- Režim Príves: Uvoľnite pojazdové koleso Buggy a vytiahnite ho von. 

Montáž oja 

Oje potrebujete iba v režime Príves. Pomocou neho zavesíte prívesný vozík Kidgoo za bicykel, ktorý je 
vybavený vhodným spojovacím zariadením, pozrite „Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu". 
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Oje sa prichytí pomocou kolíka v úchytu oja a môže sa nasunúť do dvoch rôznych polôh: 

• Závesná poloha: Oje smeruje dopredu. 

• Prípravná poloha: Oje smeruje dozadu a vozí sa pod podlahou kabínky. 

V oboch polohách sa oje navyše zabezpečí závlačkou. 

➢ Stlačte na oje predný gombík, aby sa 
odblokoval kolíček. 

➢ Držte gombík stlačený a zasuňte oje spredu až 
po značku do úchytu oja. 

➢ Uvoľnite opäť gombík, aby kolíček zablokoval 
oje v úchyte. 

 
➢ Navyše oje zaistite tak, že zasuniete závlačku stredným otvorom úchytu oja a sklopíte 

bezpečnostnú páčku. 

 

Tip! 

Po použití nemusíte oje úplne odstrániť. Zasuňte oje jednoducho zozadu do úchytu oja a 
uložte ho tak pod podlahou kabínky, pozrite „Nasadenie oja". 

Montáž spojovacieho zariadenia na bicykli 

 

Nebezpečenstvo! 

Zaistite, aby bol Váš bicykel schopný ťahať prívesný vozík, pozrite „Hranice výkonnosti" 
na strane 4. Pretože musí byť prípadne vymenená os zadného kolesa, obráťte sa na tento 
účel na odborného predajcu alebo výrobcu bicykla. 

 

Pozor! 

Zaistite bicykel, aby sa nevyklopil, a dbajte na to, aby zadné koleso po uvoľnení skrutiek 
nevypadlo z úchytu osi. Použite napr. montážny stojan, alebo bicykel otočte tak, aby stál 
na kormidle a sedle. 

Pri dodaní je dodané spojovacie zariadenie spojené s ojom: 

➢ Uvoľnite závlačku a odstráňte spojovacie 
zariadenie. 

➢ Závlačku potom opäť zasuňte do úchytu 
spojovacieho zariadenia na oje. 

➢ Pripravte bicykel na montáž spojovacieho 
zariadenia tak, že uvoľníte skrutku na osi 
zadného kolesa. 

 
- Os s rýchloupinákom: Otvorte páčku rýchloupínača a odskrutkujte klobúkovú maticu na 

druhej strane osi zadného kolesa. 

- Plná os: Odskrutkujte maticu na ľavej strane osi zadného kolesa. 

➢ Namontujte spojovacie zariadenie na os 
zadného kolesa: 

- Zasuňte veľký otvor spojovacieho 
zariadenia na ľavú stranu osi zadného 
kolesa tak, aby bolo spojovacie 
zariadenie nasmerované von. 

- Naskrutkujte patričnú maticu a voľne ju 
utiahnite. 
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- Vyrovnajte zadné koleso tak, aby sa 
mohlo voľne točiť. 

- Vyrovnajte spojovacie zariadenie tak, aby smerovalo vodorovne dozadu. 

➢ Pevne utiahnite spojenie, aby ste zaistili zadné koleso: 

- Os s rýchloupinákom: Utiahnite klobúkovú maticu natoľko, aby ste miernym stlačením 
mohli uzavrieť upínaciu páku. 

- Plná os: Dotiahnite maticu pevne kľúčom. Dodržujte pritom pokyny výrobcu bicykla 
týkajúce sa krútiaceho momentu. 

 

Pozor! 

V dôsledku konštrukcie spojovacieho zariadenia, v mieste spojenia medzi rámom bicykla 
a spojovacím zariadením, môže dôjsť k menšiemu opotrebeniu poškriabaním. Nie je to 
žiadny dôvod pre reklamáciu. 

 

Nebezpečenstvo! 

Nepoužívajte žiadnu podložku ani nič podobné v mieste spojenia medzi rámom bicykla a 
spojovacím zariadením, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť stabilitu spojenia. 

 

Tip! 

Spojovacie zariadenie môže byť na bicykli namontované dlhodobo. S ďalšími spojovacími 
zariadeniami môžete prívesný vozík Kidgoo používať pri rôznych bicyklov, pozrite 
„Príslušenstvo". 

Dodané univerzálne spojovacie zariadenie je vhodné pre montáž na väčšine prevedení 
zadných kolies. Ak by pre Váš bicykel nebolo vhodné, potom nájdete vhodné špeciálne 
spojovacie zariadenia a sady s vybavením napr. na internetovej stránke firmy Weber 
Technik GmbH: www.weber-products.de. 

Montáž voliteľného príslušenstva 

K prívesnému vozíku Kidgoo je k dostaniu príslušenstvo, ktoré rozširuje oblasť jeho použitia alebo 
zjednodušuje použitie v určitých situáciách. Tu nájdete pokyny na montáž a zaobchádzanie s týmto 
príslušenstvom. 

Adaptér na detskú sedačku (trieda 0+) 

S adaptérom (výr. č. AD-800), ktorý je možné voliteľne 
zakúpiť, nahradíte sedačku vozíka Kidgoo detskou 
sedačkou triedy 0+. Je to najbezpečnejší spôsob, ako 
prepravovať deti do hmotnosti 13 kg vo vozíku Kidgoo. 
Adaptér sa pevne priskrutkuje k rámu kabíny; aretačný 
systém adaptéra je kompatibilný s modelmi od Maxi 
Cosi a s detskou sedačkou Qeridoo 0+ (výr. č. 1298). 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Dbajte bezpodmienečne na to, že vozík Kidgoo2 už pri namontovanom adaptéri nemá 
povolenie na prepravu 2 detí. Povolená je len preprava jedného dieťaťa, ktoré je bezpečne 
pripásané v detskej sedačke. 

 

www.weber-products.de
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Zostava adaptéra obsahuje súpravu skrutiek a 
nasledujúce diely: 

[A]: Adaptér L (vľavo, s prídržnou tyčou). 

[B]: Adaptér R (vpravo, s prídržnou tyčou). 

[C]: Bezpečnostný pás so sponou a 2 pútkami na 
upevnenie koncov adaptéra. 

 

Na montáž potrebujete kľúč na skrutky s vnútorným 
šesťhranom (veľkosť 4) a 2 skrutkovače (šírky 8 a 11). 
Po odobratí sedačky sa oba adaptére priskrutkujú 
vľavo a vpravo na priečne rúrky kabínovej podlahy. 

 
Odstránenie sedačky 

➢ Otvorte striešku a kryt úložného priestoru. 

➢ Uvoľnite pásy, ktoré upevňujú zadné operadlo a sedačku, pozrite „Napnutie zadného operadla". 

➢ Uvoľnite suché zipsy na bočných tyčiach rámu. 

➢ Vyberte celú sedačku von z kabíny. 

 

Pozor! 

Uskladnite sedačku vrátane 5-bodového bezpečnostného pásu, zadného čalúnenia a 
montážneho materiálu na ich neskoršie použitie na suchom a dobre vetranom mieste. 

 

Montáž adaptéra a bezpečnostného pásu 

Odobratím sedačky sa predná a zadná priečna rúrka pod sedačkou uvoľní a sú voľne prístupné. Na ne 
sa namontujú adaptéry [A] a [B] so skrutkami M7 zo súpravy skrutiek. Dodržiavajte pritom nasledujúce 
pokyny: 

• Označenia R a L na adaptéroch musia ukazovať von smerom doprava, resp. doľava v smere 
jazdy. 

• Prídržné tyče adaptérov majú krátku a dlhú stranu. Krátka musí ukazovať smerom k oju, pretože 
inak sa detská sedačka nezaaretuje. 

• Konce bezpečnostného pásu [C] musia sedieť vpredu na prídržných tyčiach (medzi adaptérom 
a skrutkou). 

➢ Pripravte oba adaptéry na montáž: 

- Nasuňte čierne adaptéry na prídržnej 
tyči a pevne ich priskrutkujte. 

- Nasuňte pútka bezpečnostného pásu 
na predné konce prídržných tyčí. 
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➢ Roztiahnite od seba čalúnenie prednej 
priečnej rúrky, aby ste uvoľnili otvory priečnej 
rúrky. 

➢ Zasuňte vždy kratší rýchloupinák odhora 
prednými otvormi prídržnej tyče a priečnej 
rúrky. 

➢ Zasuňte vždy dlhší rýchloupinák odhora 
zadnými otvormi prídržnej tyče. 

 
➢ Zasuňte rozperné držiaky medzi prídržnou tyčou a priečnou rúrkou a prestrčte rýchloupínakmi 

priečnymi rúrkami. 

➢ Zospodu nasaďte kontramatice a zatvorte rýchloupínaky. 

Usadenie detskej sedačky 

 

Nebezpečenstvo! 

Prečítajte si príručku, ktorú ste dostali s detskou sedačkou. Dbajte predovšetkým na 
pokyny, týkajúce sa bezpečnosti dieťaťa. 

 

➢ Otvorte sponu bezpečnostného pásu. 

➢ Umiestnite detskú sedačku do adaptéra; 
aretovanie detskej sedačky musí byť zreteľne 
počuť na oboch stranách. 

➢ Pred jazdou zapnite bezpečnostný pás 
adaptéra, aby ste detskú sedačku dodatočne 
zaistili. 

➢ Uveďte vozík Kidgoo bežným spôsobom do 
prevádzky a skontrolujte všetky skrutkové 
spojenia, či sú pevne utiahnuté. 

 

PREVÁDZKA 

Ďalej nájdete všetky informácie potrebné k tomu, aby ste mohli prívesný vozík Kidgoo bezpečne 
pripevniť, prispôsobiť požadovaným prevádzkovým režimom a využívať všetky jeho komfortné funkcie. 

Obsluha a nastavenie kotúčovej brzdy * 

(* K dispozícii len pri modeloch Q8000-S-LV a Q9000-S-LV.) 

Systém kotúčovej brzdy vozíka Kidgoo sa skladá z dvoch kotúčových bŕzd, ktoré sú brzdovým tiahlom 
spojené s brzdovou páčkou, upevnenou na rukoväti. Systém slúži ako parkovacia brzda a v režime 
Buggy a Walker tiež na brzdenie počas jazdy. 

 

Nebezpečenstvo! 

Pred uvedením vozíka Kidgoo do prevádzky sa musí kotúčová brzda nastaviť, aby sa 
zabezpečilo jej riadne použitie, viď „Nastavenie kotúčovej brzdy". 

 

Tip! 

Nové brzdové doštičky sa najprv musia rozbrzdiť. Za tým účelom by ste mali až 30-krát so 
zľahka pribrzdeniu brzdou potlačiť o trase niekoľkých metrov. Kotúčové brzdy získajú svoj 
plný brzdný účinok až po tomto rozbrzdení. 
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Obsluha kotúčovej brzdy 

Kotúčová brzda sa obsluhuje centrálne aretačnou brzdovou pákou, umiestnenou uprostred rukoväte. 

 

Nebezpečenstvo! 

Zaistite vždy prívesný vozík Kidgoo v stoji proti rozbehnutiu tým, že brzdu stlačíte. 
Pamätajte tiež na to, aby ste ju pred jazdou opäť uvoľnili. 

Brzdenie počas jazdy 

V režime Buggy a Walker Vám brzda pomôže pri prekonaní spádových trás. Brzdenie a sila brzdiaceho 
účinku fungujú rovnako ako pri brzdení pákou na kormidle bicykla: 

➢ Pritiahnite brzdovú páku k rukoväti, aby ste mohli vozík Kidgoo zabrzdiť. 

➢ Brzdovú páku opäť povoľte, aby ste brzdu uvoľnili. 

 

Nebezpečenstvo! 

V režime Walker, alebo pri jazde na inline kolieskových korčuliach je bezpodmienečne 
nutné, aby ste pevne zaistili pojazdové koleso Buggy, viď „Nastavenie pojazdového kolesa 
Buggy". Príves by sa mohol stočiť do strany, keby nebol brzdný účinok na oboch 
pojazdových kolesách úplne rovnako nastavený. 

Použitie parkovacej funkcie kotúčovej brzdy 

Pri státí parkovaciu brzdu aktivujete tak, že pritiahnete brzdovú páku a zaaretujete ju. 

➢ Pritiahnite brzdovú páku bližšie k rukoväti, až 
sa bude dať aretačný kolík zatlačiť smerom 
nadol. 

➢ Zatlačte aretačný kolík úplne dole a povoľte 
brzdovú páku. Aretačný kolík udržuje napätie 
brzdy. 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Vždy skontrolujte, či je brzdiaci účinok dostatočne silný. Brzdu znova okamžite nastavte, 
keď sa dá vozík Kidgoo posunúť pri aktivovanej parkovacej brzde. 

 

➢ Pre uvoľnenie parkovacej funkcie opäť 
brzdovú páku pritiahnite k rukoväti. 

➢ Akonáhle aretačný kolík vyskočí hore, 
môžete brzdu opäť ovládať ako vždy. 

 

Kontrola brzdného účinku 

Môžete skontrolovať úplne jednoducho, či obe kotúčové brzdy rovnako silno brzdia: 

➢ Aktivujte parkovaciu brzdu tak, že brzdovú páku zaaretujete. 

➢ Potom vozík Kidgoo skúste aj cez brzdiaci účinok posunúť rovno. Vozík Kidgoo pritom môže 
vykonať nasledujúce pohyby: 

- Kidgoo sa neposúva: Obe brzdy sú rovnomerne a dobre nastavené. 

- Kidgoo sa posunie doľava: Pravá brzda je nastavená slabšie. 
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- Kidgoo sa posunie doprava: Ľavá brzda je nastavená slabšie. 

- Kidgoo sa posúva rovno: Obe brzdy sú rovnomerné, ale slabo nastavené. 

 

Nebezpečenstvo! 

Ak by sa vozík Kidgoo dal posunúť, musíte brzdy pred budúcim použitím nastaviť. 

Nastavenie kotúčovej brzdy 

Z konštrukčných dôvodov môže obojstranné použitie 
kotúčových bŕzd viesť k nepatrným odchýlkam v 
priamočiarej jazde. Preto sa musí odstup medzi 
brzdovou doštičkou a brzdovým kotúčom v oboch 
brzdových sedlách nastaviť individuálne. 

 
 

Pri nastavovacích prácach by ste mali vykonať nasledujúcu prípravu: 

➢ Odstráňte obe pojazdové kolesá z kabínky. Postavte kabínku napríklad na stôl, aby ste dobre 
dosiahli na brzdové sedlá. 

➢ Pripravte si kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 5 (nie je zahrnutý v balení). 

Pretože je vnútorná brzdová doštička pevne spojená s brzdovým sedlom, musíte pri nastavovacích 
prácach dodržať nasledujúce poradie: 

1. Uvoľnite brzdové tiahlo a nastavte brzdové sedlo, viď „Nastavenie brzdového sedla". 

2. Nastavte brzdové doštičky. 

3. Nastavte brzdové tiahlo. 

 

Pozor! 

Obe kotúčové brzdy sú optimálne nastavené, keď majú brzdové doštičky v nezabrzdenom 
stave odstup 0,5 mm od brzdového kotúča. 

Nastavenie brzdového sedla 

Vnútorná brzdová doštička je pevne spojená s brzdovým sedlom. Dá sa nastaviť len presunutím 
brzdového sedla: 

➢ Uvoľnite skrutku svorky brzdového lanka, ktorým je 
brzdné lanko upevnené na brzdovom sedle. 

➢ Uvoľnite obe skrutky, ktorými je brzdové sedlo 
upevnené na osi pojazdového kolesa. Brzdové 
sedlo teraz možno nastaviť do hĺbky. 

➢ Posuňte brzdové sedlo tak, aby vnútorná brzdová 
doštička takmer priliehala k brzdovému kotúču (cca. 
0,5 mm). Dbajte na to, aby brzdová doštička pri 
otáčaní nebrúsila brzdový kotúč. 

➢ Upevnite brzdové sedlo pritiahnutím oboch skrutiek. 

➢ Natiahnite koniec brzdového lanka a pripevnite ho 
pritiahnutím skrutky svorky na brzdné lanko. 
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Nastavte brzdové doštičky 

Vonkajšie brzdové doštičky sa nastavujú pomocou nastavovacej skrutky: 

➢ Otáčajte nastavovaciu skrutku doľava alebo 
doprava, aby ste zmenili odstup medzi 
brzdovou doštičkou a brzdovým kotúčom. 

➢ Posuňte brzdovú doštičku tak, aby takmer 
priliehala k brzdovému kotúču (cca. 0,5 mm). 
Dbajte na to, aby brzdová doštička pri otáčaní 
nebrúsila brzdový kotúč. 

 
➢ Uistite sa, že ste nastavili brzdové doštičky u oboch brzdových sediel. 

➢ Namontujte pojazdové kolesá a skontrolujte, či obe brzdy rovnako silno brzdia, pozrite „Kontrola 
brzdiaceho účinku". 

➢ Podľa potreby navyše opravte napätie brzdového tiahla, viď „Nastavenie brzdového tiahla". 

Nastavenie brzdového tiahla 

Brzdové tiahlo prenáša stlačenie brzdovej páky na obe kotúčové brzdy. Za účelom optimálneho 
brzdiaceho účinku sa čas od času musí nastaviť ťažná sila brzdového lanka prebiehajúceho v brzdovom 
tiahle. 

Brzda je optimálne nastavená, keď možno obe pojazdové kolesá rovnako silno zabrzdiť, akonáhle 
zatiahnete za brzdovú páku. Brzdová páka sama o sebe nesmie byť nastavená príliš na tesno, nemala 
by sa ale ani v prípade silného brzdenia dotýkať rukoväte. 

 

Nebezpečenstvo! 

Skontrolujte, či nie je brzdové tiahlo, konce brzdového lanka a brzdové doštičky poškodené 
predtým, než zmeníte nastavenie bŕzd. Obráťte sa na kvalifikovanú odbornú predajňu, ak 
zistíte poškodenie alebo opotrebenie brzdových ťahadiel alebo brzdových doštičiek. 

 

Brzdiaci účinok zlepšíte tak, že brzdové lanká upnete 
silnejšie alebo voľnejšie. Za tým účelom otočte 
nastavovacie skrutky brzdového tiahla, ktoré nájdete 
priamo na brzdovej páke, rozvetvení a oboch 
brzdových kotúčoch: 

 
➢ Otáčajte nastavovaciu skrutku doľava alebo 

doprava, aby ste zmenili napätie brzdového 
lanka. 

➢ Najprv skontrolujte, čo spôsobilo zmenu, 
pozrite „Kontrola brzdiaceho účinku". 

➢ Podľa potreby nastavte ďalšie nastavovacie 
skrutky, kým nebude brzda silno a 
rovnomerne brzdiť. 

 

Obsluha parkovacej brzdy na rukoväti * 

(* K dispozícii len pri modeloch Q8000A-LV a Q9000-LV.) 

 

Nebezpečenstvo! 

Zaistite vždy prívesný vozík Kidgoo v stoji proti rozbehnutiu tým, že stlačíte parkovacú 
brzdu. Pamätajte tiež na to, aby ste ju pred jazdou opäť uvoľnili. 

 



26 
 

➢ Stlačte brzdovú páčku smerom dole, aby ste 
parkovaciu brzdu aktivovali. 

 

➢ Stlačte tlačidlo na brzdovej páke, aby ste 
uvoľnili brzdu. 

 

Nastavenie rukoväte 

Výška rukoväte sa nastaví pomocou oboch svetle šedých tlačidiel, označených nápisom "PUSH". 
Rukoväť môžete nastaviť a aretovať v rôznych výškach v rozmedzí od 80 do 112 cm. 

➢ Chyťte rukoväť oboma rukami tak, aby ste 
palce položili na svetlo šedé tlačidlá. 

➢ Stlačte obe tlačidlá a držte ich stlačené, aby 
ste uvoľnili nastavenie výšky. 

➢ Nastavte rukoväť do potrebnej polohy. 

 
➢ Tlačidlá opäť povoľte, aby ste aktivovali aretačnú funkciu. 

➢ Hýbte trochu rukoväťou smerom nahor alebo nadol, až sa nastavenie výšky počuteľne 
uzamkne. 

Nastavenie režimu 

Prívesný vozík Kidgoo môžete používať v jednom z nasledujúcich režimov: 

• Režim Príves: Preprava detí prívesným vozíkom Kidgoo pri jazde na bicykli. 

• Režim Buggy: Vozík Kidgoo sa používa ako detský kočík (Buggy). 

• Režim Walker: Preprava detí prívesným vozíkom Kidgoo pri behaní alebo walkingu. 

Nasledujúca tabuľka zachytáva podstatné nastavenia, ktoré musíte vykonať u každého režimu na 
určitých súčiastkach: 

Súčiastky 
Stav súčiastok v režime 

Príves Buggy Walker 

Pojazdové koliesko 
Buggy 

Musí byť úplne 
odmontované. 

Namontované 
(voľne sa otáčajúce). 

Namontované 
(pevné). 

Oje 
Otočené smerom 

dopredu 
(dbajte na zaťaženie!). 

Otočené smerom 
dozadu. 

Otočené smerom 
dozadu 

Vlajočka 
Musí byť 

namontovaná. 
Odporúča sa. Odporúča sa. 

Nastaviteľná rukoväť 
Maximálna výška 

(112 cm). 
Pohodlná výška. Pohodlná výška. 
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Pútko na ruku na 
nastaviteľnej 
rukoväti 

˗ Nasunuté na ruke. Nasunuté na ruke. 

5-bodový 
bezpečnostný pás 

Musí byť zapnutý. Musí byť zapnutý. Musí byť zapnutý. 

Bicykel 
Musí byť namontované 

vhodné spojovacie 
zariadenie. 

˗ ˗ 

Voliteľné 
príslušenstvo (pozrite 
„Príslušenstvo") 

Koncové svetlo 
(Povinné pri zlej 

viditeľnosti alebo v 
tme). 

˗ 

Pojazdové koleso na 
jogging, plnené 

vzduchom, s ručnou 
brzdou. 

 

 

Nebezpečenstvo! 

Uistite sa pred každou jazdou, že boli splnené predpoklady, potrebné pre daný prevádzkový 
režim prívesného vozíka. Dodržte pritom pokyny, uvedené v nasledujúcich úsekoch 
návodu. 

Nastavenie pojazdového kolesa Buggy 

Podľa druhu režimu musíte vykonať nasledujúce nastavenia. 

Odstránenie pojazdového kolesa Buggy (režim Príves) 

Pojazdové koleso Buggy nesmie byť v režime Príves namontované, pretože by sa mohlo pri určitých 
situáciách počas jazdy postaviť a spôsobiť ťažké poranenia. 

➢ Zdvihnite kabínku vpredu trocha nahor. 

➢ Stlačte tlačidlo odblokovania na úchyte kolesa a vytiahnite koleso Buggy von. 

 

Tip! 

Pojazdové koleso Buggy môžete voziť so sebou napr. vo vnútornom vrecku v úložnom 
priestore, aby ste vozík Kidgoo mohli v cieli flexibilne používať. Pokyny pre opätovnú 
montáž nájdete v kapitole „Montáž pojazdového kolesa Buggy". 

Nastavenie otáčania pojazdového kolesa (režim Buggy) 

Pre posúvanie vozíka v režime Buggy sa musí pojazdové koleso voľne otáčať o 360°. 

➢ Posuňte prepínač režimov smerom nahor, aby ste koleso uvoľnili. 

Zabrzdenie pojazdového kolesa (režim Walker) 

V režime Walker sa pojazdové koleso nesmie otočiť naprieč voči smeru jazdy. Aby ste zabránili jeho 
prudkému zabrzdeniu, musíte koleso nastaviť a zaaretovať v priamom chode. 

➢ Posuňte prepínač režimov smerom nadol, aby ste koleso nastavili na priamy chod. 

➢ Otočte zasunuté koleso smerom dozadu natoľko, až sa počuteľne zaaretuje. 

Nasadenie oja 

Oje môže byť nastavené smerom dopredu do závesnej polohy vozíka, alebo sa môže voziť umiestnené 
smerom dozadu v prípravnej polohe. Dbajte pritom predovšetkým na pokyny v kapitole „Montáž oja". 

 

Nebezpečenstvo! 

Otočte bezpečnostný pás oja niekoľkokrát o oje, aby v prípravnej polohe neviselo dole. Inak 
by sa totiž mohlo zaháknuť na prekážkach. 
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Použitie vlajočky 

V režime Príves musí byť vlajočka vždy namontovaná, pozrite „Nasadenie vlajočky". Z bezpečnostných 
dôvodov odporúčame to isté aj u ostatných režimoch. 

Sklopenie rukoväte smerom nahor 

V režime Príves by ste mali rukoväť sklopiť smerom nahor do najvyššej polohy, aby mal ochranný oblúk 
ROPS maximálny účinok, viď „Nastavenie rukoväte". 

Umiestnenie pútka na ruku 

V režime Buggy a Walker musí byť pútko na ruke, ktoré je upevnené na rukoväti, počas každej jazdy 
nasadené na ruke. Dbajte na to, aby ste mohli brzdovú páku kotúčovej brzdy * bezpečne používať tiež 
pri nasunutom pútku na ruke. 

Upevnenie 5-bodového bezpečnostného pásu 

V každom režime musí byť 5-bodový bezpečnostný pás riadne nastavený a každé dieťa musí byť 
pripútané, pozrite „Pripásanie detí". 

Zaistenie nákladu 

Uloženie nákladu 

Uloženie nákladu v úložnom priestore 

➢ Uvoľnite uzávery so suchým zipsom v úložnom priestore a nadvihnite ich. 

➢ Uložte do priestoru väčšie batožiny ako sú tašky, hračky alebo bundy. Použite tiež vnútorné 
vrecko, integrované v poťahu. 

➢ Starostlivo kryt zase zatvorte. 

 

Nebezpečenstvo! 

Samostatné a ostré predmety umiestnite iba vo všitom vnútornom vrecku v úložnom 
priestore, aby ste zabránili poškodeniu poťahu, alebo nezranili dieťa. 

Uloženie vecí do vrecka na menšie predmety 

➢ Otvorte suchý zips na jednom z oboch vreciek na menšie predmety. 

➢ Do vrecka na menšie predmety uložte tie veci, ktoré chcete mať cestou rýchlo po ruke. 

➢ Suchý zips opäť zavrite. 

Použitie vrecka na drobnosti 

➢ Do vrecka na drobnosti v nožnom priestore kabínky môžete uložiť pitné fľaše, alebo hračky pre 
deti. 

 

Nebezpečenstvo! 

Dbajte pri naložení nákladu na povolenú celkovú maximálnu hmotnosť a hranice hmotnosti 
pre úložné vrecká, pozrite „Hranice výkonnosti". 

Prispôsobenie bezpečnostných pásov (Kidgoo2) 

Pre optimálne rozloženie nákladu je dôležité, aby ležalo ťažisko nákladu približne uprostred kabínky. 
Pri dodaní sú 5-bodové bezpečnostné pásy nastavené pre prepravu dvoch deti. Ak by sa malo prevážať 
len jedno dieťa, musíte bezpečnostné pásy prispôsobiť tak, aby dieťa sedelo uprostred. 
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Tip! 

Vďaka voliteľnému príslušenstvu ako je sedačka pre veľmi malé deti, vložka na zmenšenie 
sedačky atď. môžete vozík Kidgoo optimálne prispôsobiť veku a veľkosti Vašich detí, 
pozrite „Príslušenstvo". 

 

➢ Uvoľnite horné upevnenie oboch vnútorných 
pásov. 

➢ Vymeňte ich čalúnenie a zástrčky: 

- Zasuňte čalúnenie a zástrčku ľavého 
vnútorného pásu na pravý pás. 

- Zasuňte čalúnenie a zástrčku pravého 
vnútorného pásu na ľavý pás. 

 

➢ Nasaďte uzáver pásu vr. čalúnenia na stredný 
pás pred sedačkou. Použite na to buď uzáver 
ľavej alebo pravej sedačky. 

➢ Opakujte tento postup obrátene, akonáhle 
potrebujete bezpečnostné pásy pre prepravu 
dvoch detí. 

 

Nastúpenie detí do vozíka 

Príprava kabínky 

➢ Zaistite vždy prívesný vozík Kidgoo v stoji proti rozbehnutiu tým, že stlačíte parkovaciu brzdu. 

➢ Uvoľnite vpredu oba uzávery na strieške a úplne ju odklopte. 

➢ Prispôsobte bezpečnostné pásy príp. počtu detí, pozrite „Prispôsobenie bezpečnostných pásov 
(Kidgoo2)". 

➢ Odopnite potrebné bezpečnostné pásy: 

- Odblokujte uzáver pásu stlačením na jeho tlačidlo. 

- Vytiahnite dvojdielnu zástrčku z uzáveru pásu. 

- Oddeľte oba diely zástrčky a potiahnite oba pásy od seba. 

Usadenie detí 

➢ Nechajte deti jedno po druhom nastúpiť, alebo ich do kabínky zdvihnite. 

➢ Prispôsobte podľa potreby opierky hlavy a zadné čalúnenie tak, že ich suchým zipsom upevníte 
na sedačke do inej výšky. 

 

Tip! 

V režime Príves je obzvlášť dôležité rovnomerné rozdelenie záťaže. Ak majú obe deti 
značne odlišnú hmotnosť, mali by ste nechať sedieť ťažšie dieťa na pravom mieste. 
Spoločne s ojom, namontovanom na ľavej strane, to pozitívne pôsobí na spôsob jazdy. 
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Pripásanie detí 

 

➢ Pomôžte Vášmu dieťaťu s nasadením oboch bočných dielov 5-bodového bezpečnostného 
pásu. 

➢ Prispôsobte bezpečnostný pás, jeho čalúnenie a opierku hlavy veľkosti dieťaťa. 

➢ Postranné pásy položte stredom a oba diely zástrčky uložte vedľa seba. 

➢ Zasuňte ich do uzáveru pásu tak, aby sa počuteľne zaaretovali. 

➢ Skontrolujte všetky diely 5-bodového bezpečnostného pásu, či správne a pohodlne sedí. 

➢ Uzavrite kryt kabínky pomocou jeho gombíkových uzáverov a uzáverov zo suchého zipsu. 

 

Nebezpečenstvo! 

Pred každou jazdou skontrolujte, či sú bezpečnostné pásy a uzávery pásov správne 
zapnuté. Ak nefunguje zadržiavacia funkcia pásov v prípade nehody, môže to spôsobiť 
vážne, alebo dokonca smrteľné zranenie. Vyrazte až vtedy, keď majú obe deti 
cyklistickú prilbu a sú riadne pripútané. 

Kontrola rozdelenia záťaže a zaťaženia vozíka 

Pre bezpečnú jazdu je dôležité optimálne rozdelenie záťaže: Ťažisko nákladu by vždy malo ležať v 
strede osi pojazdových kolies. V režime Príves nesmie byť zaťaženie, ktorým sa oje opiera o spojovacie 
zariadenia, ani príliš veľké, ani príliš nízke: 

• Zaťaženie príliš veľké (> 8 kg): Spojovacie zariadenie je príliš zaťažované. 

• Zaťaženie príliš nízke (<3 kg): Príves by mohol znížiť pohon zadného kolesa tým, že ho 
nadvihne a tak spôsobiť napr. v zákrutách kritickú situáciu. 

• Ťažisko leží moc vonku: Jednostranné zaťaženie zvýhodňuje prevrátenie v zákrutách. 

 

Nebezpečenstvo! 

Rozložte náklad rovnomerne po celej šírke vozíka Kidgoo. 

Skontrolujte zaťaženie vozíka pred každou jazdou. Zaťaženie mimo povolenej oblasti od 3 
do 8 kg vytvára podmienky pre kritické správanie vozíka za jazdy. 

Kontrola zaťaženia 

Použite na meranie zaťaženia napr. osobnú váhu: 

➢ Naložte vozík Kidgoo ako potrebujete a pripútajte deti. 

➢ Vozík ale ešte nepripájajte k bicyklu. 

➢ Postavte osobnú váhu vedľa oja. 

➢ Postavte sa na váhu a zapamätajte si zaznamenanú hmotnosť. 

➢ Zdvihnite spojovací úchyt oja do výšky spojovacieho zariadenia (cca. 35 cm). 
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➢ Zistite zaťaženie vozíka porovnaním s 
predošlou nameranou hodnotou: 

- Hmotnosť musí byť minimálne o 3 
kg vyššia ako nameraná hodnota 
bez oja. 

- Hmotnosť môže byť maximálne o 
8 kg vyššia ako nameraná hodnota 
bez oja. 

 

Úprava zaťaženia 

Zaťaženie nastavíte tak, že buď pridáte alebo uberiete batožinu. 

➢ Zaťaženie nad 8 kg: 
Premiestnite batožinu dozadu, napr. z úložného priestoru do vrecka na menšie predmety. 

➢ Zaťaženie pod 3 kg: 
Premiestnite batožinu dopredu, napr. z vrecka na menšie predmety do úložného priestoru. 

Celková hmotnosť príliš vysoká 

➢ Zmenšite hmotnosť zaťaženia v oboch vreckách na menšie predmety. 

➢ Zmenšite hmotnosť zaťaženia v úložnom priestore. 

➢ Kidgoo1: Uistite sa, že naložený vozík váži menej ako 50 kg. 
Kidgoo2: Uistite sa, že naložený vozík váži menej ako 60 kg. 

Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu 

 

Nebezpečenstvo! 

Spojte vozík Kidgoo s bicyklom až vtedy, keď sú splnené tieto predpoklady: 

• Vozík je kompletne naložený. 

• Deti majú nasadené prilby a sú riadne pripútané. 

• Pojazdové koleso Buggy je odmontované. 

• Zaťaženie je skontrolované a leží v rámci povolených hodnôt (3 - 8 kg). 

 

➢ Odstráňte závlačku zo spojovacieho úchytu 
oja. 

➢ Zasuňte oje na spojovacie zariadenie bicykla 
tak, aby otvory závlačky na spojovacom 
zariadení bicykla a úchytu ležali nad sebou. 

➢ Zasuňte závlačku do otvoru a zaaretujte ju. 

➢ Skontrolujte, či je spojenie oja a spojovacieho 
zariadenia pevné. 

 
➢ Natiahnite bezpečnostný pás oja priečkami zadného kolesa tak, aby bol prívesný vozík 

bezpečne spojený s rámom bicykla. 

➢ Zaveste bezpečnostný pás s karabínkou do pútka na oji. Dbajte na to, aby pás počas jazdy 
nevletel do lúčov zadného kolesa. 
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Nebezpečenstvo! 

Zaistite oje na ráme bicykla vždy bezpečnostným pásom. Prívesný vozík tak zostane 
spojený aj vtedy, keď sa oje uvoľní zo spojovacieho zariadenia. 

Nezávisle na tom musí byť spojovacie zariadenie vždy riadne namontované a spojenie s 
ojom musí byť zabezpečené zablokovanou závlačkou. Inak by sa oje mohla uvoľniť a 
naraziť do lúča zadného kolesa. 

Použitie tzv. komfortných funkcií 

Prívesný vozík Kidgoo poskytuje viacero funkcií pre klimatizáciu kabínky a prispôsobením odpruženia 
možno nastaviť pohodlné sedenie. 

Použitie klimatizačnej funkcie 

Nastavenie striešky 3-v-1 

Strieška 3-v-1 sa skladá z ochrannej sieťky proti hmyzu a striešky, chrániaca proti poveternostným 
vplyvom: 

• Vnútorná časť striešky 3-v-1 musí byť zatvorená pri každej jazde, pretože všitá sieťka chráni 
proti hmyzu a kamienkom. 

• Vonkajšia časť striešky 3-v-1 sa skladá za odolné priehľadné sľudy a je možné ju zrolovať. 
Chráni proti dažďu a silnému vetru a odvádza výfukové plyny z áut smerom nad kabínu. 

Otvorenie striešky chrániacej proti počasiu: 

➢ Otvorte oba postranné uzávery, ktoré spájajú 
striešku chrániacu proti počasiu so sieťkou 
proti hmyzu. 

➢ Uvoľnite potom dolný suchý zips. 

➢ Vyrolujte striešku chrániacu proti počasiu a 
pripevnite ju hore oboma gombíkovými 
uzávermi.  

Uzavretie striešky chrániacej proti počasiu: 

➢ Uvoľnite horné gombíkové uzávery a vyrolujte 
striešku chrániacu proti počasiu cez sieťku 
proti hmyzu. 

➢ Uzavrite oba bočné uzávery a dolný suchý 
zips. 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Nikdy nejazdite s otvoreným krytom; aspoň sieťka proti hmyzu musí byť uzavretá, aby 
chránila proti lietajúcim kamienkom. Za zlého počasia alebo pri hustej cestnej premávke 
navyše zatvorte tiež striešku chrániacu proti počasiu. 

Použitie vetracieho okienka 

Vetracie okienka vozíka Kidgoo slúžia pre lepšiu výmenu vzduchu v kabínke. 
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Vetracie okienko vpravo: 

➢ Okienko sa otvorí uvoľnením suchého zipsu 
na okennej fólii, ktorá sa sklopí smerom dole. 

➢ Okienko zatvorte upevnením okennej fólie na 
suchom zipse. 

 

Vetracie okienko vzadu: 

➢ K otvoreniu vyrolujte kryt nahor a zaistite ho 
horným suchým zipsom. 

➢ Okienko zatvorte upevnením krytu na dolnom 
suchom zipse. 

 
 

 

Nebezpečenstvo! 

Otvorte vetracie okienka za horúceho počasia alebo v hustej cestnej premávke, aby ste z 
kabínky rýchlejšie vyvetrali teplý vzduch alebo výfukové plyny. 

Použitie clony proti slnku 

Clona proti slnku je umiestnená v strieške vozíka 
medzi sieťkou proti hmyzu a okienkom proti dažďu. Jej 
dĺžku je možné nastaviť pomocou suchých zipsov. 

➢ Vyrolujte okienko proti dažďu. 

➢ Poskladajte clonu proti slnku na potrebnú 
dĺžku a zaistite ju postrannými suchými 
zipsami. 

 
➢ V prípade potreby môžete slnečnú clonu úplne vyrolovať a potom opäť zatvorte okienko proti 

dažďu. 

Nastavenie odpruženia 

Listové pružiny vozíka Kidgoo možno nastaviť jednoduchým presunutím svoriek. Na stupnici krytu 
listových pružín prispôsobíte odpruženie danému nákladu. 

 

Pozor! 

Dbajte pri každej jazde na to, či je účinok odpruženia vhodný pre aktuálny náklad. Pokiaľ 
pri prechádzaní po nerovnostiach počujete údery, potom je odpruženie nastavené veľmi 
mäkko. Nastavenie okamžite prispôsobte presunutím svorky smerom k osi kolesa. 

 

Nebezpečenstvo! 

Nastavte na oboch listových pružinách vždy rovnakú hodnotu; odlišné hodnoty odpruženia 
by mohli negatívne ovplyvniť spôsob jazdy. 

➢ Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu. 

➢ Uvoľnite červenú ryhovanú skrutku, aby ste mohli presunúť svorku na plechu listovej pružiny. 

➢ Presuňte svorku s ryhovanou skrutkou. Novú polohu svorky zvoľte podľa údajov na stupnici: 
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- Posuňte svorku celkom dopredu (0 - 9 kg), 
keď veziete veľmi ľahké dieťa a málo 
batožiny (mäkké odpruženie). 

- Posuňte svorku dozadu (36 - 44 kg) pre 
dve deti a veľa batožiny (tvrdšie 
odpruženie). 

➢ Utiahnite červenú ryhovanú skrutku a nastavte 
na druhej listovej pružine tú istú hodnotu.  

Uskladnenie 

Pre uskladnenie prívesný vozík Kidgoo jednoducho sklopte do seba a skladujte ho na chránenom 
mieste. Dbajte pritom predovšetkým na pokyny v kapitole „Starostlivosť". 

 

Nebezpečenstvo! 

Pri postavení a zložení kabínky by pohyblivé diely mohli priškripnúť ruky alebo prsty. 
Vykonávajte všetky práce opatrne a zabráňte tomu, aby sa k vozíku priblížili deti. 

 

➢ Postavte sa za kabínku a otvorte kryt úložného 
priestoru. 

➢ Zatiahnite obe červené aretovania na dolnej 
priečnej rúrke dovnútra, aby ste uvoľnili 
upínacie zaistenie. 

➢ Pevne pridržte červené aretovanie a zatlačte 
ním spodnú priečnu rúrku dopredu. 

 
 

 

Pozor! 

Kabínku sklopte až vtedy, keď je zvonku aj vnútri vyčistená a je úplne suchá. 

 

➢ Sklopte kabínu do seba tak, že obe strany 
zadného rámu kabínky stlačíte úplne nadol. 

➢ Ak máte k dispozícii menej miesta, môžete 
navyše sklopiť rukoväť a odobrať pojazdové 
kolesá. 

 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

Pravidelnou starostlivosťou a údržbou všetkých konštrukčných dielov a súčiastok predídete 
predčasnému opotrebovaniu a udržíte tak vozík Kidgoo dlhodobo prevádzkyschopný. Je to dôležité 
obzvlášť vtedy, keď Vašim individuálnym podmienkam použitia vozíka zodpovedá jeden z nasledovných 
účinných faktorov: 

• Časté používanie s vysokým počtom najazdených kilometrov. 

• Pravidelná prevádzka s častou takmer maximálnou povolenou celkovou hmotnosťou. 

• Športový štýl jazdy (trhaný nájazd a brzdenie, rýchla jazda v zákrutách atď.). 

• Nadmerný vplyv poveternostných podmienok, ako je napr. UV žiarenie, teplotné výkyvy, 
vlhkosť, kontakt so soľou (morská voda, slaný vzduch, posypová soľ). 
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• Nevýhodné skladovacie podmienky (nedostatok miesta, teplotné výkyvy, slnečné žiarenie). 

 

Pozor! 

Dbajte bezpodmienečne na nasledujúce pokyny pre starostlivosť a intervaly údržby. 
Vykonávajte kontroly, uvedené v zozname, starostlivo a v uvedených okamihoch, aby ste 
vozík Kidgoo mohli prevádzkovať v technicky bezpečnom stave. 

Poškodené súčiastky okamžite vymeňte, pozrite „Náhradné diely" na strane 44. V prípade 
potreby sa obráťte na naše servisné stredisko alebo miestneho odborného predajcu, viď 
„Informácie o technickej podpore". 

Starostlivosť 

 

Pozor! 

Na čistenie vozíka používajte iba vodu a bežné domáce čistiace prostriedky ako je napr. 
umývací prostriedok a prostriedky starajúce sa o textílie, mäkké handričky a impregnujúce 
a silikónové spreje. Nepoužívajte žiadne pomôcky s ostrými hranami alebo čistiace 
prostriedky s drhnúcim účinkom, taktiež nie sú povolené čistiace prostriedky, obsahujúce 
kyseliny alebo rozpúšťadlá. 

Po každom použití 

• Vyčistite vnútorný priestor kabínky. 

• Dbajte na drobné nečistoty a odstráňte ich pokiaľ možno čo najskôr. 

Po silnom vplyve počasia 

• Preveďte dôkladné upratovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru kabínky. 

• Všetky kĺzavé alebo pohyblivé diely ošetrite silikónovým sprejom. 

• Kabínku sklopte až vtedy, keď je úplne vyčistená a úplne suchá. 

Obdobie bez použitia vozíka 

• Skladujte vozík Kidgoo len na miestach so skladovacou teplotou od -23 °C do maximálne 65 
°C. 

• Skladovacie miesto by malo byť suché, dobre vetrané a chránené pred slnečným žiarením. 

• Pri vysokých skladovacích teplotách by sa mali pojazdové kolesá uschovať oddelene od 
kabínky, pretože u gumového obutia kolies môže dôjsť k tvorbe zápachu. 

• Keď sa prívesný vozík Kidgoo skladuje vonku, použite na jeho úschovu skladaciu garáž 
Qeridoo, pozrite „Príslušenstvo". 

Intervaly údržby 

 

Pozor! 

Hrdzavejúce oceľové, príp. hliníkové súčiastky ihneď vymeňte. Deformované alebo ohnuté 
hliníkové diely v žiadnom prípade neohýbajte späť (nebezpečenstvo zlomenia). Ohnuté 
hliníkové diely okamžite vymeňte. Ihneď vymeňte plastové diely, ktoré sa pod vplyvom 
počasia stali pórovitými, alebo sa lámu. 

Pred každou jazdou 

• Skontrolujte, či sú pojazdové kolesá pevne upevnené; zásuvné čapy kolies musia byť 
zaaretované v úchyte osi a nesmú sa bez zatlačenia na gumové viečko kolesa nechať vytiahnuť. 
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• Skontrolujte tlak vzduchu pojazdových kolies; mal by sa pohybovať v rozmedzí od 2,75 až 4,5 
barov. 

• Skontrolujte tlak vzduchu pojazdového kolesa Buggy (maximálny tlak vzduchu: 2 bary). 

• Skontrolujte brzdu. U malého brzdiaceho účinku musíte dopnúť brzdové tiahlo alebo obnoviť 
brzdové doštičky. Obráťte sa prípadne na odbornú predajňu. 

• Skontrolujte celkovú hmotnosť vrátane detí a batožiny. 

• Skontrolujte upevnenie a uzávery striešky a prípadne ich zatvorte. 

• Skontrolujte všetky popruhy, či sú pevne utiahnuté; musia byť pevne utiahnuté, aby poťah, 
strieška a zadné operadlo poskytovali správnu oporu. 

• Režim Príves: Zaistite, aby bolo pojazdové koleso Buggy odmontované a aby boli splnené 
podmienky, uvedené v kapitole „Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu". 

• Režim Buggy: Zabezpečte, aby sa pojazdové koleso Buggy voľne pohybovalo. Nasuňte pútko 
na rukoväti vozíka na ruku, aby sa predišlo nechcenému rozbehnutiu vozíka. 

• Režim Walker: Zaistite, aby bolo pojazdové koleso Buggy nastavené na priamu jazdu. Nasuňte 
pútko na rukoväti vozíka na ruku, aby sa predišlo nechcenému rozbehnutiu vozíka. 

• Skontrolujte, či je oje, spojovacie zariadenie a pojazdové koleso Buggy a tiež ich upevnenie v 
technicky bezchybnom stave. 

• Skontrolujte, či sú všetky skrutkové spojenia a závlačky pevne utiahnuté. Prípadne ich 
dotiahnite. 

• Skontrolujte stav pojazdových kolies; včas vymeňte duše pneumatík a pneumatiky samotné. 

Mesačne (alebo každých 200 km) 

• Skontrolujte textilnú obalovinu, všetky uzávery, sedačky a bezpečnostné pásy, či nemajú trhliny, 
nie sú opotrebované a či nejaké diely nechýbajú. 

• Skontrolujte všetky trubky rámu, všetky spojovacie diely a upevňovacie súčiastky, či nie sú 
opotrebované alebo poškodené. 

Polročne (alebo každých 500 km) 

• Ošetrite všetky kĺzavé alebo pohyblivé diely silikónovým sprejom. 

• Preveďte dôkladné upratovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru kabínky. 

Každé tri roky (alebo každých 3 000 km) 

Najneskôr po troch rokoch nechajte vykonať kompletnú inšpekciu u odborného predajcu. 

PRÍLOHA 

Technické údaje 

Vonkajšie rozmery Kidgoo1 Kidgoo2 

Dĺžka (bez pojazdového kolesa Buggy) 104 cm 104 cm 

Dĺžka (s pojazdovým kolesom Buggy) 104 cm 104 cm 

Dĺžka (s ojom) 148 cm 148 cm 

Šírka (vonkajšia šírka od jedného 
pojazdového kolesa k druhému kolesu) 

76 cm 86 cm 

Výška (od podlahy až po striešku kabínky) 92 cm 92 cm 

Výška nastaviteľnej rukoväte (najnižšia / 
najvyššia hodnota nastavenia) 

77 cm / 111 cm 77 cm / 111 cm 
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Rozmer balenia so sklopenou kabínkou (D x 
Š x V) 

100 cm x 65 cm x 40 cm 100 cm x 75 cm x 40 cm 

 

Vnútorné rozmery Kidgoo1 Kidgoo2 

Šírka na sedenie (max. šírka vo výške ramien) 55 cm 65 cm 

Výška na sedenie (max. výška medzi sedacou 
plochou a strieškou kabínky) 

67 cm 67 cm 

Priestor pre nohy (max. dĺžka medzi zadným 
operadlom a opierkou na nohy) 

54 cm 55 cm 

Úložný priestor za sedadlom (D x Š x V) 
37 cm x 53 cm x 34 cm 

(cca. 66 l) 
37 cm x 64 cm x 34 cm 

(cca. 80 l) 

 

Hmotnosť Kidgoo1 Kidgoo2 

Kabínka vr. rukoväte a oja 
(modely Q8000-S-LV a Q9000-S-LV) 

12,9 kg 14,1 kg 

Kabínka vr. rukoväte a oja 
(modely Q8000A-LV a Q9000-LV) 

12,4 kg 13,65 kg 

1 x 20" pojazdové koleso / 1 x pojazdové 
koleso Buggy 

1,5 kg / 1 kg 1,5 kg / 1 kg 

Povolená celková hmotnosť 50 kg 60 kg 

 

Kolesá Kidgoo1 a Kidgoo2 

Pojazdové koleso 

Prevedenie 20" lúčové koleso, zásuvný čap kolesa 

Pneumatiky 20 x 2,0 (54-406) 

Veľkosť duše pneumatiky 20", široká 20 – 50 mm 

Typ ventila Automobilový ventil (Shrader) 

Tlak vzduchu 2,75 – 4,5 baru 

Pojazdové koleso Buggy 

Prevedenie 8,5" koleso, plnené vzduchom 

Typ ventila Automobilový ventil (Shrader) 

Maximálny tlak vzduchu 2 bary 

 

Okolité podmienky  

Miesto na uskladnenie 
Suché miesto, vetrané, bez priameho slnečného 
žiarenia. 

Teplotný rozsah miesta na uskladnenie -23 °C – 65 °C 

 

Záručné podmienky 

Výkon záruky robí firma Qeridoo alebo autorizovaný predajca po získaní povolenia. Podľa rozhodnutia 
firmy Qeridoo bude porucha odstránená buď formou opravy alebo úplnou, príp. čiastočnou výmenou 
poškodeného výrobku. Náklady na opravu, ktoré vznikli vlastnou opravou používateľa, alebo u 
neautorizovaných tretích osôb, sa neuhrádzajú. Náklady alebo náhrada za ujmu vzniknutú z 
nepoužívania prívesného vozíka z dôvodu záruky sa nehradí. V prípade výmeny prechádza vymenený 
výrobok do vlastníctva firmy Qeridoo. Ak už firma Qeridoo tento výrobok nemá vo výrobnom programe, 
bude podľa rozhodnutia firmy Qeridoo vymenený výrobok, porovnateľný druhom a kvalitou s daným 
výrobkom. 

Kúpnych a zmluvných práv alebo zákonných práv koncového používateľa sa táto záruka výrobcu 
netýka. 
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Tip! 

So záručným prípadom sa obráťte e-mailom priamo na naše reklamné oddelenie: 
garantie@qeridoo.de. 

Informácie o technickej podpore 

Obráťte sa s otázkami ohľadom našich výrobkov priamo na nás: 

Qeridoo GmbH 

Reutherstraße 3 URL: www.qeridoo.de Hotline 

53773 Hennef (Sieg) E-mail: info@qeridoo.de +49 (0) 2242 9041233 

Nemecko Fax: +49 (0) 2242 9041247 (Po – Pia: 9 – 12 a 14 – 16 hodín) 

 

Náš aktuálny zoznam predajcov nájdete na internete na stránke: http://haendlersuche.qeridoo.de. 

Náhradné diely 

(Platí od 2017) 

 

Pol. Výrobok Výr. č. Kidgoo1 Výr. č. Kidgoo2 

1 Predná priečna rúrka sedačky 9R-11 9R-187 

2 Zadná priečna rúrka sedačky QR-833 8R-99 

3 Strešný nosič 1R-589 1R-589 

4 Spojovací diel pre zadnú tyč rámu 3R-88 3R-88 

5 Priečna rúrka tvaru U QR-08LK QR-K873 

6 Zadná rúrka rámu 5R-99 NEW-109 

7 Priečna rúrka 2R-555 2R-99 

8 Brzdová páka kotúčovej brzdy BRV-49 BRV-49 

mailto:garantie@qeridoo.de
http://www.qeridoo.de/
mailto:info@qeridoo.de
http://haendlersuche.qeridoo.de/
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Pol. Výrobok Výr. č. Kidgoo1 Výr. č. Kidgoo2 

8 Brzdová páka parkovacej brzdy SETB-789 SETB-789 

9 Nastaviteľná rukoväť HGR-080L HGR-090L 

10 Spojovací diel strešného nosiča DAC-556-Q8 DAC-556-Q8 

11 Tyč sklopného systému FX FR578 FR5899 

12 Dolná tyč rámu 6R-77 6R-77 

13 Plastové viečko pre zadnú tyč PKU-Q89 PKU-Q89 

14 20" pojazdové koleso (s úchytom kotúčovej brzdy) R148-S R148-S 

14 20" pojazdové koleso (bez kotúčovej brzdy) R147-17 R147-17 

15 Gumové viečko DECK-88 DECK-88 

16 Prídržná tyč sady adaptéra (voliteľné príslušenstvo) H54877 H54877 

17 Bočná tyč rámu STR-45 STR-45 

18 Priečna rúrka nožného priestoru QT-517 QT-5999 

19 Spojovací plech rámu 12R-552 12R-552 

20 Oje kompletné so spojovacím zariadením DIE-80-1-17 DIE-900-1-17 

21 
8,5" Pojazdové koleso Buggy kompletné (s úchytom 
kolesa a rýchloupinákom) 

BG-MW-17 BG-MW-17 

22 Plastový držiak pre strešné tyče rámu vpredu PLK-Q8 PLK-Q8 

23 Predná tyč rámu 10R-74 10R-944 

24 Dizajn viečko spodného rámu SEIT-Q58 SEIT-Q58 

25 Tyč orámovania 11R-879 11R-888 

Ďalšie náhradné diely 

 

Kompletné vlajočka (vr. 
predlžovacie tyče a 
stredovej súčiastky) 

Výr. č. 121256 
 

Opierka hlavy 

Výr. č. KOP-Q8 

 

Stredová súčiastka držiaka 
vlajočky 

Výr. č. WIM-H-UN 

 

Zadné čalúnenie 

Výr. č. RUCK-Q8 
(Kidgoo1) 

Výr. č. kis-Q95 
(Kidgoo2) 

 

Svetelná odrazka, biela 

Výr. č. LRF-Weiss 

 

Zostava čalúnenia na 
pásy 

Výr. č. BGH-Q254 

 

Svetelná odrazka, červená 

Výr. č. LRF-ROT 

 

Uzáver pásu 

Výr. č. GUR-69 

 

Svetelná odrazka, žltá (na 
lúče kolesa) 

Výr. č. LRF-Gelb 

 

Svorka pásu 

Výr. č. GRT-899 

 

Poťah kompletný (modrý, 
fialový, zelený, žltý, 

antracitový) 

 

Uzáver pásu 

Výr. č. SCHL-QH8 



40 
 

Výr. č. BEZ-KD-8-17 
(Kidgoo1) 

Výr. č. BEZ-KD-9-17 
(Kidgoo2) 

 

Strieška, horný diel (modrý, 
fialový, zelený, žltý, 

antracitový) 

Výr. č. VER-KD-8-17 
(Kidgoo1) 

Výr. č. VER-KD-9-17 
(Kidgoo2) 

 

Gombíkový uzáver 
s pásikom 

Výr. č. KÖRD-55 

 

Opierka chrbta vr. 5-
bodového bezpečnostného 

pásu (antracitový) 

Výr. č. RÜCK-KD-8-17 
(Kidgoo1) 

Výr. č. RÜCK-KD-9-17 
(Kidgoo2) 

 

Oje kompletné so 
spojovacím zariadením 

Výr. č. HB17-80 
(Kidgoo1) 

Výr. č. HB17-90 
(Kidgoo2) 

 

Bezpečnostný pásik oja vr. 
Závlačky 

Výr. č. GURB-887 

 

Zakrytie listových 
pružín 

Výr. č. R147-FF 

 

8,5" Pojazdové koleso 
Buggy (plnené vzduchom s 
automobilovým ventilom) 

Výr. č. BG-589L 
 

Brzdová páka 

Výr. č. BRV-49 

 

Rýchloupinák (rukoväť) 

Výr. č. HGR-0877L 

 

Spojovací diel 
spodného rámu 

Výr. č. S-HH-Q8 

 

20" duša pneumatiky 

Výr. č. 789SCH 

 

Dizajnové viečko 
spodného rámu 

Výr. č. SEIT-Q58 

 

Zásuvný čap kolesa / 
nábojová os 

Výr. č. ZT6-2016 

 

Spojovací diel 
strešného nosiča 

Výr. č. DAC-556-Q8 

 

Os pojazdového kolesa 
kompletná s kotúčovými 

brzdami 

Výr. č. ACS-08L-S 
(Kidgoo1) 

Výr. č. ACS-09L-S 
(Kidgoo2) 

 

Plastový držiak pre 
strešné tyče rámu 

vpredu 

Výr. č. PLK-Q8 

 

Brzdové tiahlo vr. brzdovej 
páky 

Výr. č. BRV-888 (Kidgoo1) 

Výr. č. BRV-899 (Kidgoo2)  

Spojovací diel pre 
zadnú tyč 

Výr. č. 3R-88 
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Zostava listových pružín (2 
plechy) 

Výr. č. BLA-Q8 

 

Plastové viečko pre 
zadnú tyč 

Výr. č. PKU-Q89 

 

Svorka listovej pružiny 
kompletná 

Výr. č. BDR-5811 

 

Vršok na rúrky 

Výr. č. RDLL-Q8 

 

Ryhovaná skrutka svorky 
listovej pružiny 

Výr. č. MUT-Q8 

 

Skladacia rukoväť 
(aretovanie 

sklápacieho systému 
FX) 

Výr. č. FRJ-Q8 

 

Úchyt listovej pružiny 
(hliníkový blok) 

Výr. č. AL589 

 

Zostava skrutiek (1 
sada so všetkými 

skrutkami potrebnými 
pre montáž) 

Výr. č. SCHR-Q8 

 

Rozperný kotúč 

Výr. č. DIST-555 

 

Úchyt kolesa (pre 
pojazdové koleso 

Buggy) 

Výr. č. BGH-K-17 

 

Poťah pojazdového kolesa 

Výr. č. RDSH 
  

 

Qeridoo GMBH 

Reutherstraße 3, 53773 Hennef (Sieg) 

Nemecko 

www.qeridoo.de 

info@qeridoo.de 

 

http://www.qeridoo.de/
mailto:info@qeridoo.de

