Důležitá aktualizace týkající se bezpečnosti
ohledně tlačného madla 2016 Croozer
Otázky a odpovědi

Proč se nyní provádí bezpečnostní aktualizace?
Pravidelná kontrola našich produktů týkající se funkčnosti a bezpečnosti má ve firmě Croozer nejvyšší
prioritu.
Z důvodů prohloubené bezpečnosti považujeme za nutné vybavit každý 2016 Croozer Kid Plus, Croozer
Kid a tlačné madlo s osvětlením a ovládáním Click & Crooz® dodatečným záchytným popruhem na
madlu.
Pokud by došlo k tomu, že např. madlo nezapadne úplně, aniž byste to zpozorovali, zajistí dodatečný
záchytný popruh, že se madlo nemůže samovolně uvolnit od vozíku. Tento bezpečnostní záchytný popruh
má podobnou funkci jako záchytný popruh na tažné tyči a je nutno ho do budoucna používat jako
doplňkové bezpečnostní opatření.
Důvody pro přídavný záchytný popruh
Čtyři uživatelé nás informovali o tom, že se tlačné madlo při chůzi po prudce klesajícím svahu uvolnilo od
přívěsného vozíku. Přívěsný vozík bylo možno ve všech případech okamžitě zastavit a nedošlo k žádnému
poškození nebo zranění.
Které modely přívěsů potřebují bezpečnostní aktualizaci?
Všechny Croozer Kid a Kid Plus modelů z roku 2016
s ovládací funkcí Click & Crooz®.

Kid Plus 2016

Kid 2016

Týká se to také tlačných madel, které jsem koupil/a se světlem?
Ano, také tlačná madla se světlem a funkcí Click & Crooz® je
nutno vybavit dodatečným záchytným popruhem.
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Co sada pro bezpečnostní aktualizaci obsahuje?
Sada pro bezpečnostní aktualizaci obsahuje záchytný popruh a návod k montáži.

Jak obdržím sadu pro bezpečnostní aktualizaci?
Přihlaste se přes webovou stránku cz.croozer.com/safety-upgrade-user

Musí připevnit záchytný popruh prodejce nebo to mohu udělat sám?
Popruh je upevněn za několik vteřin a je možné jej jednoduše připojit k přívěsnému vozíku. Nepotřebujete
k tomu žádné nástroje. Při montáži vám pomůže návod nebo tato videa: cz.croozer.com/safety-upgradeuser

Kde upevním pásek u tlačného madla Kid a Kid Plus?
Záchytný popruh se přiváže bočně kolem tlačného madla. Pomocí spony se připevní na jednu ze smyček
nad víkem zavazadelníku, které jsou určeny pro upevnění osvětlení na baterii. Tak můžeme jistě vyloučit,
že se tlačné madlo uvolní od vozíku.

Záchytný popruh montovaný
na vozíku Kid Plus 2016

Záchytný popruh montovaný
na vozíku Kid 2016

Co mám dělat, když tlačné madlo zcela nezapadne?
Přihlaste se přes webovou stránku cz.croozer.com/safety-upgrade-user
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