
 

Használati útmutató 
 
Termék neve: KORI 

Termék típusa: TRICIKLI 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

Bevezetés 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. 

A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket kínálunk Önnek a mindennapi 

használatra. 

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

info@babylion.hu 

 

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: EN 71-1:2014+A1:2018, EN71-2:2011+A1:2014, 

EN71-3:2019. 

Leírás (Lásd: A és B ábra) 

1. Napellenző 

2. kormány markolat 

3. Kormány 

4. Első kosár 

5. Sárvédő 

6. Első kerék 

7. Pedál 

8. lábtartó a babáknak 

9. Hátulsó kerék 

10. Hátulsó kosár 

11. Ülés 

12. Korlát 

13. Szülő kormánya 

14. Védő szivacs 

15. Pohártartó 

16. Keret 

17. Ülés rögzítő csavar 

 

16. ábra 

A. Kormány rögzítő 

B. Kormány dőlése 

C. Kormány leválasztó 

 

Figyelmeztetések 

- A terméket 1,5-5 év közötti gyermekek számára készítették, akik súlya nem haladja meg a 25 kgot. 

- A terméket egyszerre csak egy gyermek használja 

- Ne használja a biciklit forgalmas utak közelében 

- Kisebb gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a terméket. 

- A kerékpár használatakor legyen óvatos. A gyermeket meg kell tanítani kerékpározni, és rendelkeznie 
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kell olyan tudással, amelyek segítenek megakadályozni a leesést, az ütközést, a sérüléseket vagy a 

mások sérülését. 

- Biciklizés előtt mindig győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden zárható rész zárva van. 

- Hogy megtartsa a termék stabilitását, ne terhelje túl. Ne akasszon a kormányra vagy a szülői karra 

semmilyen nehéz tárgyat. Ez a termék eldőlését okozhatja, ami sérülést okozhat gyermekén. 

- Ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű vagy párás helyen. 

- Használat közben óvakodjon a göröngyös utaktól. 

- Ha termék bármilyen módon sérült, ne használja. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 

- A gyermek ne álljon fel használat közben a triciklin. 

- A gyermek mindig legyen becsatolva. 

- Tartsa távol a terméket tűztől vagy más forró felülettől. 

Összeszerelés: 

A. Rögzítse a hátsó kerekeket a keresztléc hátsó részének erre kijelölt helyére. Ellenőrizze, hogy a kerekek 

megfelelően vannak-e rögzítve - próbálja meg kihúzni őket (1. ábra)  

B. Nyomja meg az első kerék szárán lévő kapcsot, és rögzítse ezt az elemet a keresztléc elülső részére 

(győződjön meg arról, hogy a kereket a sárvédő jelölésnek megfelelően szerelte fel). Tegye a kormányt az első 

kerék kiemelkedő szárára. Ha "kattanást" hall, az azt jelenti, hogy a rögzítés helyes (2. és 3. ábra).  

C. Helyezze rá a hátsó kosarat, és húzza meg a keresztléc anyájával (4. és 5. ábra) 

D. Helyezze az ülést a keresztlécre - tegye át a kiemelkedő fémszáron. Húzza meg a szárat a keresztléc másik 

oldalán egy csavarral (6. és 7. ábra).  

E. Csúsztassa a korlát rögzítőket az ülés mindkét oldalán a megfelelő helyekre, amíg kattanást nem hall. 

Csatlakoztassa a korlát két hegyét az ágyékvédőn keresztül húzva (8. és 9. ábra). Ellenőrizze, hogy az övek 

megfelelően vannak-e rögzítve az ülésen.  

F. Rögzítse a napernyőt mindkét oldalon az üléstartókra. A napernyő dőlésének beállításához egyenletesen 

húzza meg a konzolokat és állítsa be a dőlésszöget.  

G. Helyezze a szülői kart a keresztléc hátsó részében kinyúló fém szárba, és rögzítse a reteszeléssel a fogantyú 

alján. 

H. Rögzítse a lábtartót az első kerék mindkét oldalára (13. ábra).  

I. Rögzítse az első kosarat a keresztléc elejére (14. ábra)  

J. Rögzítse a pohártartót a szülő fogantyúján (15. ábra) 

 

Hogyan kell használni  

Üljön rá az ülésre, rögzítse a biztonsági öveket, fogja meg a kormány mindkét markolatát, majd kezdjen el 

pedálozni a kerékpár indulásához. Forduláshoz fordítsa a kormányt a kívánt irányba. A fékezéshez hagyja abba 

a pedálozást. 

 

Beállítás 

Hogyan lehet lezárni a pedálokat – hajtás nélküli funkció 

A háromkerekű kerékpár hajtás nélküli funkcióval rendelkezik. Ennek a funkciónak a használatakor a gyermek a 

kerékpár sebességétől függetlenül pedálozhat. Ennek a konfigurációnak a beállításához kapcsolja át a kerék 

oldalán lévő kart. Ha azt szeretné, hogy a pedálok mozgása a kerék mozgásához vezessen, nyomja meg újra ezt 

a kart. 

 

A kormány rögzítése  

A kormány rögzítéséhez nyomja meg az 16. ábrán látható gombot. A lezárt gomb egyesíti a kormányt a 

kerékkel. Ha egy másik irányba csúsztatja, akkor kioldódik, és a gyermek a kormánnyal játszhat, anélkül, hogy 

ez befolyásolná a irányvonalat. Lehetőség van a kormány lejtésére is (lásd: az ülés háttámlájának beállítása). 

 



Független kerékpár  

A termék a szülői kar nélkül is használható az önálló kerékpár funkcióban. Szétszerelés: hajtsa le a fogantyú 

alján található kart és csúsztassa ki az elemet. Rögzítse a kerékpár keresztlécén kívül álló fém szárat a 

védőbetéttel (a B. ábrán 14-gyel jelölve). 

 

Az ülés háttámlájának beállítása  

Ha a háttámlát a három rendelkezésre álló helyzet egyikébe kívánja állítani, használja a háttámla hátulján lévő 

csatot. Ha "kattanást" hall, az azt jelenti, hogy a háttámla megfelelően záródott. Három hátrafelé és előre néző 

helyzete van. A háttámla szállítási célból is előre hajtható. Ha az ülés háttámlájának szögét hátrafelé néző 

helyzetben változtatja meg, először hajtsa be a kormányt. Ehhez nyomja meg a 16. ábrán B-vel jelölt gombot 

és hajtsa le a kormányt. 

 

Az ülés első háttámlájának beállítása  

A helyzet beállításához lazítsa meg az ülés alján található csavart. A kívánt pozíció beállítása után húzza meg 

ismét a csavart.  

 

A fogantyú magasságának beállítása 

Adja meg a fogantyú magasságát a kilincs tetején található retesz megnyomásával. 3 szintes beállítás 

lehetséges.  

 

A hátsó kerekek lezárása  

A hátsó kerekek rögzítéséhez nyomja meg mindkét féket lábbal. 

 

Szétszerelés és szállítás  

A termék összehajtása érdekében:  

1. Oldja ki az ülést a keresztléc alján és távolítsa el.  

2. Válassza le korlátot az ülés oldalán található gombokkal.  

3. Oldja ki a kormányt: nyomja meg a C gombot az 16. ábrán. és vegye le az elemet.  

4. Nyomja meg az első kerék szárán lévő kapcsot, és húzza ki az első kereket a kerékpár keresztlécéből.  

5. Válassza le a hátsó kerekeket (mindegyiknek van egy reteszelő gombja, amelyet először ki kell engedni).  

6. Oldja ki a szülő fogantyújának reteszelését (alul) és vegye ki.  

7. Vegye le a lábtartókat, a pohártartót és a kosarakat. 

 

Szállítás céljából hajtsa végre a következő lépéseket: hajtsa be az üléstámlát, rögzítse a korlátot a tetején, 

vegye le a szülő fogantyúját. 

 

Tisztítás és karbantartás  

Rendszeresen ellenőrizze a kerékpárt, és vigyázzon annak műszaki állapotára, hogy az ne veszélyeztesse a 

gyermeket. Mossa le a kerékpárt puha ruhával. Ne merítse a kerékpárt vízbe, és tisztítás céljából ne öntsön 

vizet rá. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerékpáron nincs-e laza elem vagy sérült alkatrész. Tilos a kerékpárt 

hibás alkatrészekkel használni. A szövetelemeket a mosógépben legfeljebb 30˙C hőmérsékleten lehet mosni. 

Olajjal megkenheti a kerékpár csatlakozási elemeit (pl. Keresztlécét, kormánypántjait). 

 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől 


