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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. 

Megjegyzés! A biciklit 3 év alatti gyermek nem használhatja. Fulladási kockázat – a termék kis alkatrészeket tartalmaz. 

 

Figyelmeztetések: 

- 3-6 éves gyermekek számára alkalmasak, akik maximum 30 kg súlyúak. 

- Egyszerre csak 1 gyermek használja 

- Az össze – szét szerelést és beállítást csak felnőtt végezheti. E közben a gyermeket tartsa távol ( fulladási kockázat – kis alkatrészek) 

- A termék használata közben kérjük használjanak védő felszerelést (sisak, védők)  

- Ne engedje gyermekét állni az ülésen vagy a kormányon. 

- Ne használja a terméket egyenletlen vagy csúszós felületen. 

- Ne használja a biciklit utak közelében 

- Ne használja a terméket potenciális veszélyek környezetében (pl. medence)  

- A gyermeket mindig felügyelje egy felnőtt használat közben. 

- Használat közben mindig viseljen lábbelit. 

- Győződjön meg róla, hogy gyermeke fizikailag képes a kerékpárt vezetni, és tudják, hogyan kell lelassítani és megállítani.  

- A csomagoló anyagot tartsa távol gyermekétől. Fulladást okozhat. 

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár nem sérült-e meg, és nincs-e laza vagy hiányzó része. 

- NE használja ezt a terméket, ha valamelyik rész hiányzik, sérült vagy törött. Amennyiben bármilyen probléma merül fel, keresse fel a gyártó által 

elismert szervízt. 

- Tartsa távol a terméket tűztől. 

- Ne húzza a kerékpárt autó vagy más jármű mögött. 

- Tartsa távol a terméket forró felületektől, magas hőmérséklettől, gyújtó forrásoktól, olajtól és éles szélektől.  

- Tárolja a biciklit száraz helyen. 

- Ne használja a terméket ha az időjárás nem kedvező (pl. eső, köd, hó, jég eső). 

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 

 



 

Hogyan kell összeszerelni 

 

1. Kormány (2. ábra) 

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 (3. ábra) 

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. 

 

3. Fék (4. és 5. ábra) 

A kerékpár használata előtt ellenőrizze, hogy a fék megfelelően van-e beállítva. A belső anyacsavar kihúzásakor húzza meg a fékvezetéket. Húzza meg a külső 

anyát is (lásd 4. ábra). 

Ha meghúzza a beállító csavart, akkor a fékfogantyú közelebb kerül a kormányhoz, miközben a fékvezeték feszültsége megemelkedik (5. ábra). 

 

Hogyan kell használni 

 

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. 

 

 

 

 


