Cykelholderen Spinder Xplorer er designet til transport af max 2 cykler.
I kombination med en tredje cykeladapter (artikel S11015) kan holderen bruges til
transport af op til 3 cykler.
Holderen må kun anvendes på godkendte anhængertræk, og vær opmærksom på at
det tilladte kugletryk altid overholdes, samt at cykelholderens maks. kapacitet må
ikke overskrides.
FORBRUGERKONTAKT
0345-470998 (mandag t/m torsdag 8:30-12:30) eller e-mail
service@tradekar.com

SIKKERHEDS-INSTRUKTION
Mulig personskade:
Instruktioner under overskriften ADVARSEL! advarer om potentielt forestående
fare. Undladelse af at undgå en sådan fare kan resultere i alvorlige ulykker eller
skader
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade mulig:
Instruktioner under overskriften FORSIGTIG! advarer om muligvis forestående
fare. Undladelse af at undgå en sådan fare kan medføre lettere eller mindre
kvæstelser.
Produktet eller andre objekter i nærheden kan være alvorligt beskadiget.
VÆR OPMÆRKSOM!
Personskade eller materiel skade mulig:
Instruktioner under overskriften OBS! advarer om en potentielt skadelig
situation. Undladelse af at undgå sådanne situationer kan resultere i skade på
produkt eller andre nærliggende genstande.
BEMÆRK!
Andre instruktioner:
Nyttigt tip. Letter betjening eller tilpasning af produktet eller tjener til
bedre forståelse.
Det anvendte sikkerhedssymbol erstatter ikke teksten til sikkerhedsinstruktionen. Læs
sikkerhedsinstruktionen, og følg den nøjagtigt!
INDHOLD I PAKKEN
A = Cykelholderen
B = 2 nøgler
C = 2 sikkerhedsremme til forhjul
D = 1 sikkerhedsrem til cykelstel
TEKNISKE DATA
Tiltbar Ja
Materiale Stål/aluminium
Egenvægt 17kg
Lastkapacitet (max.) 60kg

Hjulafstand cykel (max.) 130cm
Cykeldæk bredde (max.) 6cm
Afstand imellem cyklerne 27cm
SIKKERHEDSKRAV
ADVARSEL!
Personskade er mulig på grund af brud på trailerkoblingen.
Koblingen kan gå i stykker, hvis cykelholderen er monteret på et anhængertræk lavet
af et for blødt materiale
• Montér kun cykelholderen på en kobling af stål St52, grå støbt jern GG52 eller
højere kvalitet.
• Sæt aldrig cykelholderen i en kobling af aluminium lette metaller eller plast.
• Kun egnet til brug ved kobling af en personbil. Monter kun cykelholderen på
trailerkoblinger med følgende egenskaber: Materiale: min. stål St52 eller grå
støbejern GG52 D-værdi:> 7,6 kN
Trækkugle: Ø50mm (klasse A-50 ifølge
EC 94/20 eller ECE R55)
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Følg monteringsvejledningen omhyggeligt. Manglende overholdelse af instruktionerne
kan føre til personskader og materiale skader.
Hvis du ikke er sikker på, om korrekt montering skal du spørge din forhandler eller
producenten om yderligere information. Hverken producenten eller forhandleren er
erstatningsansvarlig som skyldes forkert brug eller montering.
Kontroller regelmæssigt cykelholderen og lasten: du skal gøre det og
kan holdes ansvarlig i tilfælde af skade.
BEMÆRK
De lovbestemmelser og bestemmelser om godstransport på bagsiden
på dit køretøj gælder, når du kører med en monteret cykel med.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade som følge af ændret køretøjskørsel
egenskaber.
Kørsel med monteret cykelholder påvirker køreegenskaberne
af dit køretøj.
• Juster din hastighed til de nye køreegenskaber.
• Overskrid aldrig en hastighed på 130 km / t.
• Undgå pludselige og rykkede styrebevægelser.
• Husk, at dit køretøj er længere end normalt.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af tab af cykler.
At transportere cykler uden at bruge forankringerne på cykelholderen hertil.
• Kontroller og afstem inden kørsel. (se trin 12 i kapitlet “Montering af cykler”).
• Kontroller det rigtige og faste inden start af hver rejse
fastgørelse af begge stropper omkring forhjulet og remmen rundt
baghjulet på cyklen.
• Spænd stropperne om nødvendigt.
• Før starten af hver rejse skal du kontrollere, at stropperne ikke er slidt eller
beskadiget.
• Slidte eller beskadigede stropper skal udskiftes med uskadte stropper

før rejsen starter. De anvendte stropper skal være godkendt af Tradekar Benelux BV.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af ufuldstændigt monteret cykelholder.
Kørsel med en foldet cykelholder kan føre til ulykker.
De bevægelige dele af cykelholder udgør en farekilde, hvis ikke
korrekt monteret.
• Fjern cykelholderen, hvis det ikke er nødvendigt.
• Kør aldrig med en foldet cykelholder på bilen.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af fremspringende dele.
Dele, der rager ud over kanten af køretøjet eller cykelholderen kan forårsage
personskade eller materiel skade under kørsel.
• Monter kun de dele, der ikke rager ud over kanten af køretøjet eller cykelholder.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af presenninger.
Presenninger øger luftmodstanden. De kan blive løse og flyve om at føre til alvorlige
ulykker.
• Brug aldrig presenninger eller andre løse afdækninger af cyklerne.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af tab af cykler.
Efter fastgørelsen sætter bæreren sig ordentligt i koblingen
efter at have kørt flere kilometer.
• Kontroller holderens fastgørelse på bilen efter nogle km kørsel og efterspænd om
nødvendigt.
ADVARSEL!
Kørsel med monteret cykelholder over vanskeligt terræn kan føre til ulykker.
Brug ikke cykelholderen, når du kører over vanskeligt terræn.
Kun egnet til brug på en personbil.
VÆR OPMÆRKSOM!
Materielle skader på grund af åbning af bagklappen. Bagklappen ved åbning af denne
ramme imod cykelholderen og blive beskadiget.
• Sluk for elektriske bagklapper og betjen dem manuelt.
• Fold cykelholderen ned, inden bagklappen åbnes.
Materielle skader på grund af varme udstødningsgasser. Der kan forårsages skader på
cykelholderen eller cyklerne, hvis udstødningen røret er for utæt.
• Monter om nødvendigt en udstødningsafbøjning om bilens udstødning sidder tæt på
cykelholderen
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade som følge af tab af cykelholderen i løbet af
rejsen.
En defekt eller defekt forbindelse mellem cykelholderen og bilens anhængertræk kan
føre til frigørelse af cykelholderen.
• Udskift anhængertrækkoblingen, hvis den er beskadiget.
• Rengør trailerkoblingen for snavs, støv og fedt.
Der er ofte et lag maling på koblingshovedet. For bedst muligt fastgørelse af
cykelholderen, bør denne ”glatte” malingsbelægning fjernes omhyggeligt.
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ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af usikker cykelholder.
Hvis håndtaget ikke er fastgjort ved låsning, kan cykelholderen blive løsrevet fra
køretøjet under rejsen
• Lås cykelholderen.
• Kontroller, at du har låst håndtaget og fjernet nøglen. Låsning af cykelholder
forhindrer også dets mulige tab ved tyveri.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade som følge af tab af cykelholderen i løbet af rejsen.
En løs forbindelse mellem cykelholderen og trailerkoblingen kan føre til frigørelse af
cykelholderen.
• Kontroller cykelholderen for sikker fastgørelse.
• Gentag trin 1 til 4 i tilfælde af en løs forbindelse. Hvis dette bringer om ingen
forbedring, kan det hurtigere nødvendigt at justeres, se kapitel “Justering af
hurtigfastgørelsesapparatet”.
ADVARSEL!
Personskade på grund af, at andre trafikanter ikke bliver set.
Kørsel med et defekt lyssystem kan føre til ulykker.
• Kontroller, at belysningssystemet fungerer korrekt, inden starten.
• Udskift defekte pærer.
• Kontroller forbindelsen mellem stikket og koblingen.
ADVARSEL!
Personskade eller materiel skade på grund af usikker nummerplade.
Hvis nummerpladen bliver løsrevet under rejsenn, kan det
• Fold nummerpladeholderen ned, indtil den høres at gå i indgreb.
• Løsn låsebolten, og lad den gribe ind i hullet i nummerpladeholder.
MONTERING AF CYKLER
VÆR OPMÆRKSOM!
Personskade eller materiel skade mulig på grund af løse dele.
Forkert strammede dele på cyklerne kan løsne i løbet af rejse.
• Fjern alle dele, der ikke er fastmonteret på cyklen, f.eks. cykelpumper,
lygter, cykelcomputer, drikkedunke, løse skærme eller batterier.
BEMÆRK
For at forbedre dit køretøjs køreegenskaber skal du montere tungeste cykel inderst
ind imod bilen.
Hvis der kun transporteres en cykel, skal denne monteres i skinnen tættest bag på
bilen.
BEMÆRK
Cykelstelholderne er fleksible at placere på din cykel. Spinder Xplorer er især velegnet
til saddelstangsmonteringn 3 i dette kapitel). Prøv den første gang, som
n i din situation fungerer bedst (og mest stabil bekræftende er). det er
ADVARSEL!
RENGØRING OG PLEJE
Cykelholderen kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel med varmt vand
og / eller en blød klud. Fjern først grov snavs og støv.
Brug ikke opløsningsmidler eller lignende rengøringsmidler, da disse kan
beskadig cykelholderen.

Lad cykelholderen tørre af sig selv.
Rengør cykelholderen regelmæssigt, når den bruges i kystområder eller om vinteren
forhold for at vaske salt og forlænge cykelholderens levetid.
Opbevar cykelholderen i et tørt og beskyttet område, når det ikke bruges til længere
tid
perioder (f.eks. over vinteren) for at forlænge produktets levetid
VEDLIGEHOLDELSE
Kontroller cykelholderen for slid inden start af hver rejse. Specielt defekte metaldele
og stropper skal udskiftes.
Kontakt vores kundeservice for udskiftning af dele.
Enhver ændring af originale dele og materialer eller konstruktion af cykelholderen kan
påvirke sikkerheden negativt.
Ståldelene på cykelholderen er beskyttet imod korrosion med en pulverbelægning.
Hvis denne malingsbelægning er beskadiget, skal du have skaden udbedres
professionelt så hurtigt som muligt.
Under normale forhold og brug kræver cykelholderen kun rengøring, og er ellers
vedligeholdelsesfri.
BORTSKAFFELSE
Lokale regler skal overholdes for bortskaffelse af produktet.
Emballagen skal også sorteres efter type og bortskaffes i det relevante
indsamling containere.
Yderligere information fås fra dit kommunale bortskaffelsessted.
e fig. 1)1 2
7/13 PIN-TILSLUTNING
Denne cykelholder er udstyret med et lygtesæt. Dette lygtesæt kan være tilsluttet
trækstikket i din bil. At se, at der er forskellige typer stik, der kræver forskellige typer
stik, denne transportør kommer med det sædvanlige 7pin-stik og 13pin-stikket
(Jaeger).
Begge stik er samlet i et hus. Afdæk det stik, du ikke bruger med medfølgende
dæksel.

