Gebruikershandleiding – Original/Novel Jogger-Stroller Set
Waarschuwing
Gebruik de DoggyRide Jogger-Stroller Set niet voordat u deze handleiding aandachtig heeft
door gelezen.
Algemeen
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw DoggyRide Original/Novel Jogger-Stroller set. U heeft
een kwaliteit artikel aangeschaft waarmee u en uw hond jarenlang plezier en gemak van zult
hebben nadat u deze handleiding heeft door gelezen.
U dient de informatie in deze handleiding te raadplegen voor het veilig gebruik en
onderhouden van de Jogger-Stroller set.
INHOUD DOOS:
• 1 Jogger-stroller wiel
• 1 Duwstang
• Doosje met 2 duwstang houders
• Doosje met 1 parkeerrem
• Gebruikershandleiding
Benodigde gereedschappen
• 1 Imbus sleutel maat 3
• 1 Platte schroevendraaier
Algemeen
Het Jogger-Stroller wiel en de duwstang vormen samen de ombouwset om van u DoggyRide
trailer een wandelwagen met dubbele functie te maken. De Jogger functie houdt het wiel in
een rechte stand; terwijl de stroller functie het wiel kan laten zwenken, zodat uw buggy
wendbaar wordt.
1. Voorbereidingen en installatie
1.1 Bevestiging van de duwstang houders
Schuif de duwstang houders over het frame gedeelte aan de bovenkant en achterkant van uw
DoggyRide. Hier vind u uitsparingen in het bovendoek.
De stof van het bovendoek zit vrij strak over het frame, vooral als uw DoggyRide nieuw is. U
zult dus enige moeite moeite doen om de gaatjes van de duwstang houders tegenover de
gaatjes in het frame te krijgen. Wanneer nodig kunt u het doek wat oprekken met uw handen
om meer ruimte te creëren.
Wanneer u genoeg ruimte heeft gecreëerd, kunt u de duwstang houders over het frame

gedeelte schuiven en de schroeven (2 per duwstang houder) vanaf de buitenkant door de
gaten steken.
Het is aan te raden de moeren aan de binnenkant te houden, anders ontstaan er uitsteeksels
in het doek waardoor zwakke plekken ontstaan. De volgende afbeelding laat zien wat
FOUT is:

U kunt nu het elastiek weer terug op zijn plek brengen.
1.2 Bevestiging van de duwstang
Plaats de duwstang in de houders aan de zij kanten van de trailer. Druk daarna de borgpinnen
door de duwstang houders en duwstang om de duwstang vast te zetten.
1.3 Bevestiging van het Jogger-Stroller wiel
Wij raden u aan de duwstang los te halen wanneer u het wiel bevestigd zodat u de trailer plat
op de achterkant kunt leggen.
Kantel de trailer met de achterkant op de vloer, zodat de voorkant naar boven wijst. Druk het
Jogger/Stroller wiel in de buis in het midden van de DoggyRide.
1.4 Zet het wiel vast
Plaats de snelsluitpen in het onderste gat van de buis en draai moer terug op de pen. Nu zit
als het goed is de zwart zilveren ring met de zwarte holle kant tegen de hendel van de
snelsluitpen. Draai de moer aan en houd de hendel in ontspannen positie. Zodra de moer
aangedraaid is, spant u het geheel op met de hendel.
1.5 Bevestiging van de parkeerrem
De parkeerrem wordt voor het linker wiel bevestigd. Om de installatie te vereenvoudigen kunt
u het linker wiel verwijderen. Hierdoor krijgt u meer ruimte.

Wanneer u de rem uit de doos heeft gehaald, trekt u het mechanisme in een rechte positie
zodat hij niet op de blokkeer stand staat. Nu kunt u de rem over het frame heen schuiven
zodat de twee gaten in het frame overeenkomen met de twee gaten in de rem.
Bevestig de twee bouten in de gaten en draai de moeren goed vast. Wanneer u de parkeer
rem op de juiste manier bevestigd heeft, kunt u het rode gedeelte naar beneden drukken
tegen het wiel aan.

1.7 Gebruik van de parkeerrem
Door de rem op de juiste wijze te gebruiken, drukt u met uw voet het rode gedeelte van de
rem naar beneden. De rem zal het linker wiel nu blokkeren. Wanneer u de DoggyRide van
zijn rem wilt halen, drukt u het rode gedeelte weer met uw voet omhoog.

2. Jogger-Stroller Wiel functionaliteiten
2.1 Functies en gebruik van het Jogger-Stroller Wiel
Aan de bovenkant van het wiel vind u de vergrendel pin. Deze pin kunt u ontgrendelen door
middel van het boutje. Wanneer u dit boutje los draait, kunt u de vergrendel pin naar voren
halen.
2.2 Stroller modus
In de stroller modus kan het wiel zwenken. Dit maakt uw DoggyRide meer wendbaar op de
openbare weg.

Om de zwenk functie te gebruiken, dient de vergrendel pin omhoog te staan (zie afbeelding)
en dient de vork richting de buggy te wijzen.

2.3 Jogger Modus
Draai het wiel zodat de vork van de buggy af wijst zodat de uitsparing voor de vergrendel pin
zich onder de pin bevindt. Draai het boutje los en haal de vergrendel pin naar beneden zodat
het in de uitsparing valt. (Zie afbeelding) Draai daarna het boutje weer vast.

2.4 Lijn het jogger wiel uit.

Wij raden u aan te controleren of het wiel goed uitgelijnd is nadat u uw jogger-stroller wiel
omgezet heeft naar jogger modus en wanneer nodig zelf uit te lijnen.
Voor het uitlijnen van uw jogger-stroller wiel heeft u een maat 3 imbus sleutel nodig. Deze
heeft u nodig om de zwarte schroef onder de vergrendel pin los te draaien als u gaat uitlijnen.
Om te controleren of het wiel juist is uitgelijnd, dient u de buggy op een vlakke open plek van
minstens 5 meter zonder obstructies te testen. Geef de buggy een kleine duw en neem waar
of hij in een rechte lijn blijft rijden (hierbij zit uw hond uiteraard niet in de buggy).
Wanneer uw DoggyRide afwijkt kunt u dit corrigeren door de stelschroef iets met de klok
mee of tegen de klok in te draaien. Hiervoor dient u eerst de zwarte schroef iets los te
draaien. Deze stelschroef staat haaks of deze zwarte schroef. Herhaal deze handelingen een
paar keer totdat de buggy niet meer afwijkt.
Zodra de buggy geen afwijking meer vertoond, dient u de zwarte schroef weer aan te
draaien.
Opmerking: Dit uit lijnen hoeft u maar één keer te doen
3. Onderhoud en opbergen
Wielen
• Controleer de lucht in de band voordat u de DoggyRide gebruikt.
• Houd de wielen schoon en behandel ze zo nodig met olie om uitdroging te voorkomen.
• Controleer de profieldiepte regelmatig en vervang de band wanneer nodig.
• De gewenste luchtdruk is 2.1 bar.
Opbergen
• Berg dit artikel op in een droge ruimte om aanslag te voorkomen.
4. Warranty & Replacements
Op onderdelen van de DoggyRide zit 1 jaar tot levenslange garantie. Voor elk onderdeel vind
u hieronder de garantietermijn.

Product naam

Artikel nummer

Garantie termijn

Dutstang houders

DRORPH01

Levenslang

Duwstang

DRORPB01

5 jaar

Parkeerrem

DRPB01

5 jaar

Jogger-Stroller wiell

DRONJSWA

5 jaar

Binnen- en buitenbanden

Not under warranty

5. DOGGYRIDE BEPERKTE GARANTIE

De DoggyRide fiets trailers zijn gegarandeerd tegen gebreken in materiaal en fabrikage
bij normaal gebruik en onderhoud. In de volgende gevallen zal DoggyRide de onderdelen
waarvan is bepaald dat ze defect zijn vervangen: stoffen onderdelen binnen 1 jaar,
plastic onderdelen binnen 3 jaar en duurzame frame onderdelen binnen 5 jaar. De
eigenaar dient met de DoggyRide naar zijn of haar verkoper terug te gaan voor de
garantie bepaling en reparatie. Hierbij dient hij of zij de factuur of aankoopbewijs te
tonen. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
DoggyRide is niet verantwoordelijk voor mankementen na onjuist montage, wijzigingen
van onderdelen of instructies, verwaarlozing, misbruik of ongevallen. Bij normale slijtage
door veelvuldig gebruik kan niet op de garantie gewezen worden. De garantie geldt niet
wanneer de DoggyRide voor commercieel doeleinden gebruikt wordt als in bijvoorbeeld
verhuur.
DoggyRide aanvaardt het niet op enkele andere wijze aansprakelijk gesteld te worden in
verband met dit product. Er zijn geen mondelinge overeenkomsten mogelijk die afwijken
van de schriftelijke bepalingen zoals u in deze gebruikershandleiding kunt vinden. Deze
garantie geeft u specifieke rechten die kunnen verschillen per land of staat.
CONTACTGEGEVENS
Dutch Dog Design LLC
Rumpsterweg 12
3981 AK Bunnik
+31(0)30 65 757 67
info@doggyride.nl
www.doggyride.com
Facebook: www.facebook.com/doggyride
Twitter: www.twitter.com/doggyride

Pinterest: www.pinterest.com/dutchdogdesign
Instagram: www.instagram.com/dutchdogdesign

Enjoy the ride, together!
DoggyRide® is een geregistreerd merknaam van Dutch Dog Design LLC

