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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. 

Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát 

biztosítsák. 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, hogy minden funkciójáról megfelelően tájékozódjon. Tartsa meg a kézikönyvet a 

jövőbeni felhasználásra. 

Termékleírás  

1. Csúszásgátló kormány markolat 

2. Kormány 

3. Nyereg 

4. Első villa 

5. Bicikli váz 

6. Hátsó kerék 

7. Első kerék 

8. Gallér 

9. Biztonsági jel a kormányon 

10. szorítógyűrű 

11. Biztonsági jelölés a nyereg alatt 

12. Nyeregfurat a keresztrúdban 

13. Nyereg rögzítő gyűrű 

14. Az első kerék villája 

Összeszerelési útmutató:  

1. Kormány  

Távolítsa el a kormányrúd rögzítő gyűrűt (10) és az első kerék villájának sapkáját (14) a villáról (4). Helyezze be az első villát kerékkel a kerékpár 

kereszttartó nyílásába (2. és 4. ábra). Helyezze vissza ezeket az elemeket a kiálló villaszárra a következő sorrendben: az első kerék villájának 

fedele (14) és a fogantyúk rögzítőgyűrűje (10). Ezután engedje el az anyát a gyűrűn (14), és helyezze be a kormánykart (2) a villába. Állítsa be a 

kormánykerekek magasságát a gyermek magasságához - a kormányok biztonsági jelzőjének (9) nem szabad látszódnia, a kereszttartón belül 

kell lennie. Húzza meg a szorítógyűrűt (14) és csavarja rá (8). A folyamat befejezése után ellenőrizze, hogy a kormányt biztonságosan 

rögzítették-e. Ha nem, húzza meg az anyát, amíg stabil nem lesz. 

Megjegyzés! Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy az első villa és a kerék megfelelően legyenek felszerelve a keresztirányban. A kerékpárt 

csak felnőtt szerelheti össze – szét és állíthatja be. 

2. Nyereg  

Helyezze a nyeregcsövet a keresztrúd (12) nyeregnyílásába. Állítsa be a nyereg magasságát a gyermek magasságához - a nyereg biztonsági 

jelzőjét (11) nem lehet látni, a kereszttávon belül kell lennie. Húzza meg az anyát a nyereg rögzítő gyűrűjén (13). A folyamat befejezése után 

ellenőrizze, hogy a nyereg megfelelően van-e rögzítve. Ha nem, húzza meg az anyát, amíg stabil nem lesz. 

Használata: 

Üljön a nyeregre, ragadja meg a kormány mindkét markolatát, majd váltakozva nyomja a lábakat a földhöz. Amikor a gyerek felgyorsítja a 

sebességét a kerékpáron, fel kell húznia a lábát, hogy biztosítsa a szabad mozgást. Ily módon a gyermek megtanulhatja megőrizni az 

egyensúlyát. Forduláshoz a gyermeknek megfelelő irányba kell fordítania a kormányt és meg kell őriznie egyensúlyát. A fékezéshez a talajt meg 

kell érintenie a lábával. 

 

Karbantartás: 

Mossa le a kerékpárt nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon maró vagy súrolószert. 

 


