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De Rambler is een product waarbij enkele voorwaarden met betrekking tot het gebruik gesteld worden. De 
Rambler zijn ontworpen voor het vervoer van kinderen en/of bagage door volwassenen tijdens recreatieve 
wandeltochten.  

De Ramblers zijn géén kinderspeelgoed en niet geschikt om door welk voertuig of dier dan ook getrokken 
te worden. Indien de wagen toch als zodanig gebruikt wordt, kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen 
waarvoor de leverancier zich niet aansprakelijk stelt.  

Volwassenen dienen op verantwoorde wijze om te gaan met de Rambler tijdens het vervoeren van 
kinderen. De Rambler zijn ontworpen uitgaande van een gemiddelde wandelsnelheid. U dient de 
wandelsnelheid en versnellingen dan ook aan te passen aan de vaardigheden van de kinderen. Pas op met 
het afgaan van stoepen en andere niet vlakke oppervlakken. 

Kinderen die op de banken plaatsnemen dienen goed zelfstandig te kunnen zitten (stabiel en met hun 
voeten op de chassisbalk). Voor kleinere kinderen dient u gebruik te maken van de Rambler Accessoires 
zoals een kinderzitje of babyzitje. U dient te allen tijde gebruik te maken van de kindergordels en kinderen 
dienen alléén onder toezicht van een volwassene uit de gordels gehaald te worden.  

De gordels dienen correct te zijn aangebracht conform de handleiding van de gordel, kinderzitje of 
babyzitje. 

Zorg dat bij het in- en uit elkaar halen van Rambler er geen kinderen in de directe omgeving zijn. Zodat 
kinderen zich niet kunnen bezeren. 
  
Zorg dat er niet meer kinderen in de Rambler worden geplaatst dan aangeven in de handleiding. De 
maximale belasting is 200 kg. 

Vóór de in gebruik name dient u de Rambler op de volgende punten te controleren: 
1. De voorwielen zijn met de velg correct op de trommelrem geschoven. De tanden van de remtrommel 
vallen passend in de velg van het wiel. 
2. Controleer of alle (4) wielen vast zitten. 
3. Alle (4) sterknoppen zijn stevig vastgedraaid (de zitting kan niet kantelen). 
4. De trekstangklemmen zijn stevig vastgezet (de trekstang kan niet losgetrokken worden). 
5. De wielen blokkeren bij het bedienen van de handrem en/of parkeerrem. 
6. De kindergordels en de accessoires zijn goed bevestigd conform de handleiding van deze accessoires. 
7. U heeft kennis genomen van de gebruikshandleiding(en) en het periodieke onderhoud. 

Belangrijk: Laat de Rambler nooit onbewaakt staan zonder verdere maatregelen tegen onbedoeld 
wegrijden te nemen. De leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit voor ongevallen voortvloeiende uit 
het gebruik, anders dan door de leverancier bedoeld. 

Algemene veiligheidsvoorschriften 


