Ważna aktualizacja zabezpieczeń dotycząca uchwytów do pchania modeli Croozer z 2016 r.

Droga Klientko, drogi Kliencie,

w marcu na rynek weszły nowe przyczepy Croozer Kid Plus i Croozer Kid z systemem obsługi Click &
Crooz® z 2016 r. Nowe uchwyty do pchania Click & Crooz® zatrzaskują się po włożeniu automatycznie za
pomocą trzpienia i nie są przytrzymywane wkładanym ręcznie trzpieniem jak w modelach sprzed 2016 r.
Kid Plus 2016

Kid 2016

Uchwyt do pchania
2016

Bieżący nadzór naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i bezpieczeństwa ma dla nas
najwyższy priorytet. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uznaliśmy więc za konieczne wyposażyć każdą
przyczepę Croozer Kid Plus, Croozer Kid i uchwyty do pchania z systemem obsługi Click & Crooz®
w dodatkowy pasek zabezpieczający na uchwycie do pchania.
Na wypadek, gdyby na przykład uchwyt do pchania niepostrzeżenie nie zatrzasnął się całkowicie,
dodatkowy pasek zabezpieczający uniemożliwi odłączenie się uchwytu do pchania od przyczepy.

Powody montażu dodatkowego paska zabezpieczającego
Czterech użytkowników zgłosiło, że podczas schodzenia ze zbocza uchwyt do pchania odłączył się od
przyczepy. We wszystkich przypadkach udało się natychmiast zatrzymać przyczepę i nie doszło do
żadnych uszkodzeń ani obrażeń.
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Co powinienem zrobić jako użytkownik?
Najpierw sprawdzić, czy uchwyt do pchania bezpiecznie zatrzaskuje się na obu wysokościach. Jeżeli tak,
należy mimo to zamontować do niego załączony pasek zabezpieczający zgodnie z instrukcją.
Trwa to kilka sekund i pozwala połączyć go bezpiecznie z przyczepą. Nie potrzeba do tego żadnych
narzędzi.
Pasek zabezpieczający ma podobną funkcję co pasek zabezpieczający na zaczepie i w przyszłości będzie
montowany standardowo jako dodatkowe zabezpieczenie.

Zamontowany pasek zabezpieczający
w Kid Plus 2016

Zamontowany pasek zabezpieczający
w Kid 2016

Jeżeli uchwyt do pchania nie zatrzaskuje się prawidłowo na obu wysokościach, [ znajdziesz wszystkie
informacje pod adresem: pl.croozer.com/safety-upgrade-user
W tym przypadku skontaktujemy się z Tobą i dostarczymy Ci nienagannie działający uchwyt do pchania
z paskiem zabezpieczającym.

Życzymy nadal bezpiecznej i przyjemnej jazdy,
Twój zespół Croozer
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