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FI “TRAIL ANGEL” –LAPSEN VETOTANGON KÄYTTÖOHJE

BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ТЕГЛИЧ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД “TRAIL ANGEL”

TR “TRAIL ANGEL” ÇOCUK BİSİKLETİ ÇEKİ DEMİRİ KULLANICI EL KİTABI

UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЧІПНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ВЕЛОСИПЕДА TRAIL ANGEL

AR “TRAIL ANGEL” دليل استخدام قضيب سحب دراجة الطفل

DA BRUGSVEJLEDNING TIL TRÆKSTANG TIL BARNECYKEL “TRAIL ANGEL”

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΕΛΞΗΣ “TRAIL ANGEL”

HE “Trail Angel” מדריך למשתמש למתקן גרירה לאופני ילדים

EN

FR

ES

DE

IT

NL

PT

PL

HU

RU

RO

SL

“TRAIL ANGEL” CHILD BIKE TOW-BAR USER MANUAL

NOTICE BARRE DE TRACTION POUR VELO D’ENFANT “TRAIL ANGEL”

MANUAL DE USO BARRA DE REMOLQUE PARA NIÑOS “TRAIL ANGEL” 

GEBRAUCHSANLEITUNG KINDERFAHRRADANHÄNGESTANGE “TRAIL ANGEL”

MANUALE D’USO BARRA TRAINO BIMBO “TRAIL ANGEL”

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK VAN SLEEPSTANG VOOR KINDERFIETS “TRAIL ANGEL”

MANUAL DE USO DA BARRA DE REBOQUE PARA BICICLETA INFANTIL “TRAIL ANGEL”

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRĄŻKA HOLOWNICZEGO “TRAIL ANGEL”

A „TRAIL ANGEL” GYERMEK VONTATÓRÚD HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕПЛЕНИЯ-ПРИЦЕПА ДЛЯ ДЕТСКОГО ВЕЛОСИПЕДА “TRAIL ANGEL”

MANUAL DE FOLOSINŢĂ BARĂ TRACTARE BICICLETĂ COPII “TRAIL ANGEL”

PRIROČNIK ZA UPORABO VLEČNEGA DROGA ZA VLEKO OTROŠKEGA KOLESA “TRAIL ANGEL”

SK NÁVOD NA POUŽITIE ŤAŽNEJ TYČE NA PRIPOJENIE DETSKÉHO BICYKLA “TRAIL ANGEL”

CS NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ TAŽNÉ TYČE PRO PŘIPOJENÍ DĚTSKÉHO KOLA “TRAIL ANGEL”

SV HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV DRAGSTÅNG FÖR BARN “TRAIL ANGEL”
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Accessori / Accessories

art. 961 
Attacco sella adulto
Adult seat connector

art. 962 
Attacco manubrio bimbo
Child handbar connector

art. 984 
Attacco Trail Angel a riposo
On -Bike Carry Clips

art. 970 
Bandiera segnaletica
Safety flag

art. 300/SH 
Borsa Trail Angel
Trail Angel carry bag

art. 974
Accessorio quick release per bici bimbo

Kids bike quik release accessory

NO OK

Articoli di ricambio / Spare parts
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h. max 15 cm

F

A

A1

A2

C

E

300 - 304_Trail Angel_25/11/14    2/2     Copyright © 2012 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY

F A

G

E

C



E1

F1

3
2

1

G1

180°

TO
USE

TO
USE321 321

300-304_Trail Angel_17/10/2019  Copyright © 2019 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY6/100



h. min. 10 cm
h. max 15 cm

F

A

A1

A2

C

E

300 - 304_Trail Angel_25/11/14    2/2     Copyright © 2012 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY

F A

G

E

C



E1

F1

3
2

1

G1

180°

TO
USE

TO
USE321 321

300-304_Trail Angel_17/10/2019  Copyright © 2019 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY7/100



300-304_Trail Angel_17/10/2019  Copyright © 2019 Peruzzo Italy - MADE IN ITALY76/100

ART. 300 - 304_ТЕГЛИЧ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД “TRAIL ANGEL”

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ТЕГЛИЧ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД “TRAIL ANGEL”
Всеки път, когато използвате това изделие, внимателно прочетете описаното по-долу. Препоръчва се да запазите 
настоящите инструкции за бъдещо ползване.
Преди употреба на теглича за детски велосипед се препоръчва да се запознаете с ръководствата за употреба и 
поддръжка на Вашите велосипеди за възрастен и дете, за да се уверите, че те са годни за ползване.
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ТЕГЛИЧЪТ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД Е БЕЗОПАСНО ИЗДЕЛИЕ, АКО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРАВИЛНО. В проти-
вен случай, ако се използва зле, може да доведе до сериозни наранявания, както и до смърт.
Преди употреба на теглича за детски велосипед се уверете, че велосипедите и техните ползватели (възрастен и 
дете) съблюдават всички изброени по-долу изисквания и проверете за наличието на евентуални правила, регла-
ментиращи употребата на теглича за детски велосипед в държавата на експлоатация.

Ако тези изисквания не могат да бъдат съблюдавани, Ви препоръчваме да не използвате теглича за детски велосипед, тъй като това би могло 
да доведе до сериозни наранявания, както и до смърт.
Фирмата-производител се смята за отговорна само в случай на евентуални фабрични дефекти на теглича за детски велосипед. Безотговорната 
или неподходяща употреба, доколкото в несъответствие с инструкциите, не се счита за отнасяща се до дефект на изделието и следователно не 
се признава абсолютно никаква отговорност от страна на фирмата-производител.
Ако срещнете каквато и да е трудност при монтажа или имате каквото и да е съмнение относно употребата на теглича за детски велосипед, Ви 
приканваме да се консултирате с експерт от търговския обект, да посетите раздел “Questions and answers” на сайта www.trail-angel.com или да 
ни изпратите Вашия въпрос чрез раздел “Contatti” (Контакти) на същия сайт.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА ТЕГЛИЧА     
         ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕЛОСИПЕДИТЕ

ВЕЛОСИПЕД ЗА ВЪЗРАСТЕН
Диаметър на колело Минимален размер: 635 мм (25”)

Диаметър и характеристики на колче за седалка Мин. 25.4 мм (1”), макс. 31.8 мм (1.25”)

Предупреждения при употреба

Забранена е употребата на колче за седалка, което не е 
изработено от метал.
Не трябва да се използват аксесоари или части, които могат да пречат 
на работата на теглича за детски велосипед.

ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД
Диаметър на колело Минимален размер на колелото: Мин. 255 мм (10”), макс. 510 мм (20”)

Диаметър и характеристики на оста на 
кормилото

Мин. диаметър 34 мм (1.34”), макс. 45 мм (1.77”). 
Проверете дали жилото на спирачката не пречи на свръзката на 
теглича за детски велосипед.

Предупреждения при употреба

Ако велосипедът е снабден с помощни колела, преди употреба на 
детския велосипед с теглича за детски велосипед, пристъпете към 
завъртане на колелата нагоре или към отстраняването им.
Не трябва да се използват аксесоари или части, които могат да пречат 
на работата на теглича за детски велосипед.

BG
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ART. 300 - 304_ТЕГЛИЧ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД “TRAIL ANGEL”

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

ВЪЗРАСТЕН ВЕЛОСИПЕДИСТ
Базови умения Трябва да е възрастен и да е в състояние да кара и да владее велосипеда.

Екипировка Трябва да бъде с типово одобрена според действащото законодателство каска.

ВЕЛОСИПЕДИСТ ДЕТЕ

Базови умения
Трябва да бъде в състояние да се държи добре за кормилото и при 
всички положения да се чувства сигурно върху велосипеда, както и да 
върти добре педалите. 

Екипировка 

Трябва да бъде с типово одобрена според действащото законодателство каска; 
освен това, се препоръчва употребата на подходящи протектори за колена и лакти. 
Уверете се, че детето носи съответстващо на атмосферните условия 
облекло и, най-вече, надлежно го защитете при дъжд.

МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНО ТЕГЛО

Тегло на възрастен Възрастният трябва да е с тегло, подходящо за теглене   
(поне двойно на теглото на детето).

Тегло на дете Макс. 30 кг (66.14 lb)

Тегло на детски 
велосипед Макс. 15 кг (33.07 lb)

Тегло на детски 
велосипед + тегло на 
дете

Във всеки случай тегленото тегло никога не трябва да надхвърля 45 
кг (99.21 lb)

ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ

1. Всички компоненти на теглича за детски велосипед подлежат на износване. Проверете състоянието на изделието преди всяка употреба. В 
случай, че се установи неподходящо функциониране на който и да е компонент, пристъпете към подмяната му в оторизиран търговски обект; 

2. Прекратете незабавно употребата на теглича за детски велосипед, ако забележите какъвто и да функционален проблем; 
3. Извършете механичен контрол на теглича за детски велосипед преди всяка употреба, като отделите особено внимание на шарнирните и 

крепежни съединения;
4. Смажете частта на карданния вал (фиг. В), ако е необходимо;
5. Пукнатините, огъванията, цветовите изменения са индикатор на износване, така че пристъпете към незабавната подмяна на износените 

части;
6. Поддържайте компонентите на теглича за детски велосипед винаги чисти и сухи, тъй като водата и замърсяванията могат да причинят 

корозия с последващо лошо функциониране на изделието;
7. След употреба не поставяйте теглича за детски велосипед във влажни или изложени на слънце помещения;
8. Гаранцията на изделието отговаря в случай на дефекти, дължащи се на материала или на обработката на изделието и е валидна в продължение 

на 2 години от датата на покупката. В случай на рекламация дефектният продукт, придружен с документ, удостоверяващ датата на покупка, 
трябва да се изпрати на Peruzzo s.r.l. или в магазина, където е извършена покупката;

9. Ако производителят признае евентуални дефекти на продукта, гаранцията се ограничава само до подмяната на дефектните части;
10. Гаранцията не покрива евентуални монтажи или неправилна употреба на изделието.

Потребителят носи отговорност за разбирането и извършването на монтажните действия на теглича за детски велосипед “TRAIL ANGEL”. 

BG
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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ТЕГЛИЧА ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД  “TRAIL ANGEL”

ИНСТРУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА МОНТАЖ НА ТЕГЛИЧА         
• 2 гаечни ключа № 13
• 2 гаечни ключа № 10
• 1 отвертка тип “звезда”

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ТЕГЛИЧА
1. Проверете дали всички компоненти са налични в опаковката (виж списъка, включен в графичните илюстрации за монтаж);
2. Монтирайте теглича както е изобразено на фиг. D, като внимавате краищата да са паралелни (не затягайте прекалено; приложете 

затягащ момент от 2 Nm); *
3.  Монтирайте централната група, както е изобразено на фиг. A, като внимавате за посоката на тръбите; *
4.  Поставете гуменото покритие на шарнира вътре в тръбата и фиксирайте карданния вал (вече монтиран), както е изобразено на фиг.B 

чрез прилагане на затягащ момент от 5 Nm; *
5. Свържете теглича (фиг.D) с централната група (фиг.A) чрез прилагане на затягащ момент от 5 Nm, след това затегнете винта, намиращ 

се при свръзката на тръбите на теглича (фиг.D) чрез прилагане на затягащ момент от 5 Nm; 
6. Вложката (фиг.C) има от двете страни две отверстия с различен диаметър (16/18 мм – 0.63”/0.71”), така че проверете кое от двете 

отверстия е правилното за гайката на оста на главината на детския велосипед; следователно, със съответния винт фиксирайте в 
правилната посока вложката (фиг.C) към тръбата чрез прилагане на затягащ момент от 3 Nm.

 
* за артикул 304 - теглич за детски велосипед “Trail Angel”, версия с предварително монтиране - тази операция не трябва 
да бъде извършвана

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ВЕЛОСИПЕДИТЕ

За указаните в този раздел стъпки, извършете действията само върху велосипедите и не върху теглича за детски велосипед:
1. Фиксирайте силово свързването върху кормилната тръба на детския велосипед, като поставите картончето против надрасквания 

в предната част, виж фиг.F (намерете най-подходящото място върху кормилното устройство, за да извършите свързването; ако е 
необходимо, е възможно да завъртите позицията на свързването (фиг.F) със 180° в сравнение с показаното на снимката);

2. Фиксирайте теглещата група към тръбата на седалката на велосипеда за възрастни (фиг.E) като използвате картончетата против 
надрасквания, за да избегнете надраскване на тръбата на седалката и блокирайте силово винтовете чрез прилагане на затягащ 
момент от 10 Nm.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТЕГЛИЧА КЪМ ДВАТА ВЕЛОСИПЕДА
1. Поставете квадратната тръба към тръбата на кормилото и блокирайте с предвидения щифт, фиг.E1 (ако са налични препятствия, като 

например седалка, е възможно болтът да се постави обратно);
2. Фиксирайте теглещата група D към свързването F чрез винта и предвидените ръкохватки, както е изобразено на фиг.F1, и блокирайте 

силово чрез прилагане на затягащ момент от 5 Nm (внимание: при първото използване поставете изцяло винта и гайката вътре в 
пластмасовите ръкохватки);

3.  Развийте ръкохватка A2 и ръкохватка A1 до пълно деблокиране на зъбите, както е изобразено на фиг.A;
4.  Следователно продължете с поставяне на вложката (фиг.C) в гайката на оста на главината на детския велосипед (внимание: на този 

етап не е необходимо да отстранявате нито един компонент на детския велосипед);
5. Затворете леко ръкохватката A2 и повдигнете теглича за детски велосипед, към който е фиксиран детският велосипед, докато 

достигнете височина от около 12 cm на предното колело на велосипеда; проверете дали зъбите на група A са напълно съединени, след 
което фиксирайте силово ръкохватките A1 чрез прилагане на затягащ момент от 10 Nm и A2 с прилагане на затягащ момент от 15 Nm;

6. Покрийте карданния вал с гуменото покритие;
7. Когато тегличът не се използва, се сгъва върху велосипеда за възрастни, както е изобразено на фиг.G; не забравяйте да затегнете 

ръкохватките A1 и A2 и да го фиксирате към велосипеда (фиг.G1).

ART. 300 - 304_ТЕГЛИЧ ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД “TRAIL ANGEL”
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА ТЕГЛИЧА 
ЗА ДЕТСКИ ВЕЛОСИПЕД 
                

  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА
1. Проверете дали гайките и винтовете са подходящо фиксирани;
2. Всичките затягания, винтове, щифтове и други компоненти изискват реглаж след първите 10 часа на употреба;
3. Проверете всички части на теглича за детски велосипед за счупвания или щети;
4. Проверете дали карданния вал, фиксиращите щифтове и която и да е друга част на теглича за детски велосипед не са износени или 

повредени; ако са повредени или износени, пристъпете към тяхната незабавна подмяна; 
5. Проверете дали вложката C е добре поставена върху щифта на колелото на детския велосипед;
6. Проверете дали по кола на седалката на велосипеда за възрастни не са налични никакви следи от повреждане като счупвания, пук-

натини и т.н.;
7. Проверете дали по оста на кормилото на детския велосипед не са налични никакви следи от повреждане като счупвания, пукнатини и т.н.;
8. Проверете дали спирачките на велосипеда за възрастни функционират правилно;
9. Проверете дали задните колело и спирачки на детския велосипед функционират правилно;
10. Уверете се, че велосипедите за възрастен и за дете отговарят на всички изисквания, изброени в раздел „Изисквания за употреба на 

теглича за детски велосипед”, включени в самите инструкции;
11. Уверете се, че характеристиките и екипировката на възрастния и на детето отговарят на всички изброени изисквания в раздел „Изиск-

вания за употреба на теглича за детски велосипед”, включени в самите инструкции;
12. Не употребявайте изделието при наличие на дефектни, износени или повредени компоненти.
13. Препоръчва се да не се нанасят никакви изменения по изделието, тъй като всяка една манипулация би могла да застраши безопас-

ността му.

ПРОВЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

1. Ако детският велосипед е нестабилен повече от допустимото (детето се затруднява да пази равновесие върху велосипеда), проверете 
дали затягащият момент на фиксиращите устройства (фиг. F и фиг. E) е подходящ;

2. При първоначална употреба изпробвайте теглича за детски велосипед на открити и лишени от препятствия места, така че да прове-
рите правилната работа на всички компоненти най-вече при тръгване, спиране, завиване и т.н.; само след като възрастният и детето 
свикнат със системата на теглене, изделието може да бъде използвано по алтернативни маршрути;

3. Възрастният велосипедист и детето трябва да знаят да използват правилно велосипеда, познавайки начините на спиране, смяна на 
предавките, завиване и всяко едно друго основно действие, с цел гарантиране на безопасност при използване на превозното средство;

4. Тегличът за детски велосипед трябва да бъде използван единствено от 2 лица: 1 възрастен за теглещия велосипед и 1 дете върху 
задния теглен велосипед; и двамата трябва да бъдат с типово одобрени каски, като употребата на протектори за колена и лакти е 
препоръчителна;

5. Не използвайте теглича за детски велосипед по пресечена местност, стръмно наклонени участъци или изискващи висока проходи-
мост маршрути, а само по равен терен;

6. Не използвайте теглича за детски велосипед по маршрути, по които се движат моторни превозни средства и, при всички положения, се 
придържайте строго към законодателството на държавата, в която изделието ще се използва, както и към правилата на здравия разум;

7. Не превишавайте скоростта от 20 км в час при теглене;
8. Избягвайте неравности, бордюри, тротоари и др.
9. Не завивайте рязко или под ъгъл по-малък от 90°;
10. Внимавайте за други хора или предмети, които могат да се изпречат на пътя ви;
11. Не използвайте теглича с електрически велосипеди (моторни велосипеди) или други превозни моторни средства;
12. Предвидете при употреба необходимостта от по-голямо място за тръгване и спиране на велосипедите;
13. При тръгване възрастният трябва да стъпи здраво на земята, докато детето се качи на детския велосипед и съответно се задържи за 

кормилото и стъпи на педалите;
14. Не използвайте теглича за детски велосипед, ако детето е изморено, с намалена бдителност, разсеяно;
15. Никога не оставяйте детето без надзор;
16. При употреба на теглича детето трябва да остане винаги седнало върху велосипеда;
17. Потребителите трябва да използват обувки, гарантиращи подходящо сцепление към педалите; не използвайте теглича, ако сте боси 

или със сандали и т.н.
18. Употребявайте теглича за детски велосипед нощем само ако използвате типово одобрени устройства за осветяване.

Тегличът за детски велосипеди “Trail Angel” е произведен от: Peruzzo s.r.l. Via Meucci, 115 - 36028 Rossano Veneto (VI) Italy
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