
Kompatiblny z D’Lite™ 2004 i nowszym, Cub™ 2008 i nowszym, Encore® 2005 i nowszym. 
Pojedyńczy Jogger kompatiblny z Solo™ 2007 i nowszym.

JOGGER KIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



ALWAYS ORYGINAL. ALWAYS PRESENT. ALWAYS BURLEY.

Our legacy is to build the next generation 

of riders, adventurers & explorers because 

where we lead them is where their journey 

begins. We learn to read the road, and 

we find that every turn has a story. We 

discover that hills build more than muscle, 

they build character, and that the deeper 

we dig, the higher we can climb. We 

realize that every journey we take, takes 

us, and what we pick up along the way 

defines who we are. We understand that 

the experiences we gain and the passions 

we share become our legacy, so we lead 

by example. We raise our flag and strive 

to live better lives. We learn from the past 

and we proudly protect the future. On 

every road, we seek adventure and down 

every trail we find our place in the world. 

Outside there are no walls and no limits, 

so we learn to reach further than we ever 

thought possible. From day to day and 

generation to generation, the journey 

never ends and the memories remain as 

the story unfolds. 



Spis treści:

3. Zasady bezpieczeństwa

4. Zawartość zestawu i niezbędne narzędzia

5. Montaż Jogger’a do przyczepki

5. Mocowanie paska na nadgarstek.

5. Konserwacja 

6. Ograniczona gwarancja Burley

6. Połącz się z Burley

    OSTRZEŻENIE 

Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zapoznaj się  
z zasadami bezpiecznego używania zestawu do biegania 
Jogger Kit przed użyciem. Jeśli masz jakieś pytania, 
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Burley.
Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, zawartych w tej instrukcji może 
doprowadzić do wypadku, poważnych obrażeń lub śmierci.

• Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
• Sprawdź przed użyciem czy wszystkie urządzenia  

blokujące są dobrze zamontowane.
• Aby uniknąć obrażeń upewnij się, że dziecko jest z dala 

podczas rozkładania i składania tego produktu.
• Nie pozwól dziecku bawić się z tym produktem.
• Urządzenie to nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej  

6 miesięcy.
• Dzieci muszą siedzieć prosto, bez podparcia a szyja musi 

mieć odpowiednią wytrzymałość aby wspierać głowę. 
Skonsultuj się z pediatrą w celu ustalenia, czy dziecko jest  
w wystarczającym wieku rozwojowym by korzystać  
z  zestawu do joggingu.

• Nie biegaj z dziećmi poniżej 6 miesiąca życia, lub które  
nie mogą siedzieć w foteliku bez podparcia.

• Zawsze korzystaj z systemu pasów bezpieczeństwa.
• Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo podłączone.
• Zawsze używaj paska na nadgarstek aby zapobiec 

przypadkowemu oddzieleniu.
• NIE biegaj na wrotkach ani rolkach z tym produktem.
• Zwiększ ostrożność podczas jazdy lub joggingu. 

Zwiększona szybkość to większe ryzyko zranienia dziecka. 
Używasz zestawu Jogger Kit Burley na własne ryzyko.

• ZAGROŻENIE UPADKIEM.  Jeśli koło oderwie się  
to spowoduje przewrócenie przyczepki. Przed każdym 
użyciem pociągnij każde koło, aby upewnić się, że jest 
właściwie i pewnie podłączone.

• Nie używać z całkowitym obciążeniem i nie przekraczać 
maksymalnej nośności:

• Podwójny wózek:  dzieci + bagaż =  45 kg.
• Cub =  43 kg
• Pojedynczy wózek: dzieci + bagaż  = 34 kg.

• Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały 
zatwierdzone do użytku z przyczepkami.

• NIE wieszaj toreb na kierownicy ponieważ może to 
spowodować, że przyczepka będzie niestabilna  
w niebezpiecznych warunkach.

• Maksymalny wiek pasażera to 5 lat.
• Sprawdzaj regularnie komfort i bezpieczeństwo dzieci, 

zwłaszcza podczas gorącej lub zimnej pogody.
• Prowadzący wózek musi być dorosły i odpowiedzialny.
• Nie należy wprowadzać żadnych zmian do wózka.
• Nie należy zbyt mocno pompować opon. Niezastosowanie 

się do nominalnego ciśnienia opony podanego na jej 
ściance bocznej może doprowadzić do wybuchu opony  
i obrażeń.

• Zalecany zakres temperatur to 7 ° C do 38 ° C.
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Zawartość i narzędzia
Części:
(2) Ramiona
(1) Koło
(1) Pasek na nadgarstek
(1) Torba z osprzętem

Torba z osprzętem:
(1) Szybkozamykacz
(1) Pasek na nadgarstek
(1) Instrukcja

Potrzebne narzędzia:
(1) Klucz oczkowy 10mm
(1) Mały śrubokręt
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Montaż jogger’a do przyczepki

Montuj zestaw do biegania wyłącznie wtedy kiedy przyczepka jest pusta. Zaciągnij hamulec postojowy na 
przyczepce i zdejmij hak holowniczy. (Sprawdź w instrukcji obsługi przyczepki sposób zdejmowania 
haka holowniczego.)

1. Obejrzyj [Rysunek 1], aby zobaczyć kompletny montaż. Uwaga: ramiona mają być zakrzywione do 
wewnątrz i w dół. Najpierw zamontuj ramiona a następnie włóż koło.

2. Aby zamontować ramiona, trzeba najpierw otworzyć osłony kół. Naciśnij przyciski (2a) na górze i na dole 
osłony koła, aby je otworzyć (Rysunek 2).

3. Przesuń ramiona na odbiorniku, aż otwory (3a) i (3b) się wyrównają [Rysunek 3].

4. Włóż kołek blokujący od góry przez wyrównane otwory [Rysunek 4] i zablokuj trzpień. Następnie zamknij 
osłonę koła, aż do zatrzaśnięcia.

5. Ramię jest zabezpieczone zarówno przez oba kołki i osłonę koła. Upewnij się, że kołek jest zablokowany 
jak pokazano [Rysunek 5].

6. Włóż oś szybkozamykacza przez piastę koła, upewniając się, że sprężynki są po obu stronach piasty. 
Nakręć luźno nakrętkę [Rysunek 6].

7. Umieść koło w hakach [Rysunek 7].

8. Zaciśnij szybkozamykacz i dokręć nakrętkę tak aby czuć opór w połowie dźwigni zamykającej.  
Nie dokręcaj dźwigni szybkozamykacza poprzez kręcenie dźwignią.

9. Zamknij dźwignię szybkozamykacza. Dźwignia powinna być skierowana do tyłu.

10. Upewnij się, że kierownica jest na odpowiedniej wysokości do joggingu. Jeśli to konieczne, ustaw 
kierownicę na właściwą wysokość.

11. Dokonaj ostatecznych korekt. Sprawdź, czy koło jest ustawione w pozycji pionowej pod kątem 90° 
[Rysunek 8]. Jeśli tak nie jest, poluzuj śruby, wyrównaj koło, a następnie dokręć śruby. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania dotyczące ustawień, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Burley.

Mocowanie paska na nadgarstek

Okręć taśmę wokół środka kierownicy, wsuń taśmę przez pętlę na drugim końcu paska i mocno dociągnij.

Konserwacja

Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są zabezpieczone. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obsługi  
i konserwacji należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Burley.

90°

Rysunek 7

Rysunek 8
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Ograniczona gwarancja Burley: 

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

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

POŁĄCZ SIĘ Z BURLEY:
Niezależnie od tego czy jeździsz na rowerze przez cały rok  
czy tylko kiedy jest ładna pogoda, Burley dzieli swój entuzjazm dla 
jak najlepszego wykorzystania roweru. Dziękujemy.  Doceniamy to.

BURLEY.COM

BURLEY.COM

twitter.com/burleytrailers  pinterest.com/burleydesign

 instagram.com/burleydesign

facebook.com/burleytrailers

 youtube.com/burleytrailers

BURLEY DESIGN
1500 Westec Drive
Eugene, OR 97402 

P. 541.687.1644 or 800.423.8445
F. 541.687.0436
burley@burley.com
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