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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. 

Biciklijeink a lehető legnagyobb gondossággal készültek, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú 

anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a 

mindennapi használatra. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:  

Figyelmeztetés! 

Megjegyzés! Tartsa meg ezt a kézikönyvet a jövőbeli felhasználásra. 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, hogy megnézze az összes funkcióját és azt rendeltetés szerűen tudja használni. A kézikönyv 

betartásának elmulasztása veszélyt jelenthet gyermeke számára. 

- A bicikli 1-5 éves kor között használható. 

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden záró mechanizmus rögzítve van. 

- Hogy megelőzze a sérüléseket, győződjön meg róla, hogy gyermekek távol legyenek az összeszerelés, szétszerelés közben. 

- Ne hagyja gyermekét játszani a termékkel. 

- Ellenőrizze, hogy a nyereg rögzítő elemeket megfelelően csatlakoztatta-e a használat 

előtt. 

- A termék nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz. 

- Az ebben a kézikönyvben foglalt eljárások betartásának elmulasztása súlyos testi 

sérülésekhez vezethet. 

- Amennyiben a tricikli bármilyen módon sérült, azonnal hagyja abba a használatát. 

- Ne engedje gyermekét felállni a trickilin 

- A gyermeket mindig óvja a biztonsági övekkel. 

- A terméket egyszerre csak egy gyermek használja. 

- Ne használjon más alkatrészeket, mint ami a gyártó által engedélyezett. 

- Csak a gyártó által tanácsolt kiegészítőket használja. 

- Minden tricikli alkatrészt rendszeresen ellenőrizzen, hogy meggyőződjön róla, hogy 

megfelelően működnek. 

- Ne hagyjon semmilyen nehéz tárgyat lógni a tricikli keretén, mert leeshet és 

megsértheti a gyermeket. 

- Amikor a gyermekét kiveszi vagy beteszi a triciklibe a kerék mindig legyen rögzítve. 

- A terméket tartsa távol tűztől vagy hőforrástól. 

- A bevásárló kosár maximális kapacitása 2 kg 

Leírás: 

Hogyan kell használni: 

Oldal kerék (1) nyereg háttámlával és szárral egy anyával (2) keret a kormánykerékkel és az idősebb 

gyermek fellépőjével (3) védő keret (4) táska (5) Idősebb gyermek fellépője (6) pedálok (7) Első kerék 

(8) bögre tartó (9) Napernyő (10) Csengő (11) 

 

 

Hogyan kell összeszerelni a triciklit: 



1. Vegye ki a keretet és nyissa ki (3). Ha egy kattanást hall, ez azt jelenti, hogy megfelelően kinyílt. 

2. Szerelje fel a hátsó kerekek (1) a keret hátulján az erre kijelölt lukakba. Ha egy kattanást hall, 

azt jelenti, hogy helyesen vannak rögzítve. Győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően 

vannak rögzítve - próbálják ki őket. 

 

 

 

3. Szereljen fel egy első kereket (8) a keret elejére úgy, hogy behelyezi azt a dedikált lyukba. Ha egy kattanást 

hall, azt jelenti, hogy helyesen lett rögzítve. 

4. Ezután csatlakoztassa a két pedált (7) az első kerékre úgy, hogy behelyezi őket a lyukakba (lásd: a pedálok 

rögzítése). 

 

 

5. Szerelje össze a lábtartót (6) a képen látható módon - a kereten, a kormány és a nyereg között. 

6. Csavarja be a lábtartót a keretbe egy piros anyával. 

7. Rögzítse a bögretartót (9) a keret elejére. 

 

8. Helyezze a nyerget (2) a keretre - húzza át a fém szárat. 

9. Csavarja be a szárat a keret másik oldalára fekete anyával. 

10. Tegye az övpárnát a védőkeretre, és csatlakoztassa össze. 

 

11. Rögzítse a napellenzőt (10) a nyeregtartókon, amelyek mindkét oldalról kinyúlnak. A napellenző dőlésszögének 

beállításához egyenletesen húzza ki a konzolokat a külső oldalra, és állítsa be a dőlésszöget. 

12. Állítsa be a szülők fogantyújának magasságát a keret mindkét oldalán található piros zár gombok feloldásával, és 

a beállítás után ismét rögzítse azokat. 

 

 

Fogantyúmagasság beállítása 

Állítsa be a szülők fogantyújának magasságát a fogantyú mindkét oldalán lévő piros zár gombok kinyitásával, és a beállítás után újra rögzítse őket. !!! NE HÚZZA TÚL !!! 

A nyereg háttámlájának beállítása 

A nyereg helyzetének megváltoztatásához nyomja meg a háttámla hátoldalán található piros gombot. Tartsa nyomva ezt a gombot, állítsa a háttámlát a kívánt pozícióba. 

A gomb felengedésekor a nyereg háttámlája a kiválasztott pozícióba záródik. A beállítás fokozatos (5 szinten), és a szállítás céljára lehetővé teszi a nyereg összecsukását 

az ellenkező irányba - elöl. 

Hogyan kell lezárni / feloldani a kormánykereket 

A kormánykerék zárolásához / feloldásához kapcsolja be a sárvédő fekete karját. A kerék egyenesen be van állítva, és a 

megkülönböztető kattintás jelzi a folyamat megfelelő befejezését. 

A lefelé irányított kar egyesíti a kormányt a kerékkel. Ha felfelé csúsztatja, akkor kinyitja, és lehetővé teszi a gyermek 

számára, hogy tovább haladjon. 

 

 

Hogyan kell rögzíteni a hátsó kerekeket 

a hátsó kerekek lezárásához nyomja meg mindkét kerék fékpedálját. Csúsztassa őket lefelé, hogy rögzítse a kereket, vagy felfelé. Mindkét 

fék független. 

 

 

 

Egy idősebb gyermek fellépőjének fel és leszerelése 

A gyermek fellépőjének fel és leszereléséhez nyomja le a fekete keretet, és állítsa a lábtartót a kívánt helyzetbe. A pedálokat a keret felé tolva 

függőleges helyzetbe lehet hajtani. 

 



 

Hogyan szerelje szét a tricikli 

 

Az eszköz összecsukása érdekében tegye a következőket: 

1. Oldja ki a nyerget, és távolítsa el. 

2. Lazítsa meg a lábtartót a kormányon és távolítsa el. A második lábtartót rejtse el a nyereg alatt. 

3. Hajtsa fel a kormányt a kormányon lévő piros gomb csúsztatásával felfelé.  

4. Vegye ki az első kereket - nyomja meg erősen az elülső keret belső oldalán lévő gombot. 

5. Húzza ki mindkét hátsó kereket - mindegyikben van egy ezüstzár gomb a fék mellett, amelyet először ki kell engedni. 

6. Hajtsa be a fogantyút. 

7. Hajtsa be a keretet - ehhez először nyomja meg a képen látható fő hajtogatási gombot, és ellentétes irányba mozgassa. 

 

Hogyan szerelje szét a triciklit szállítás céljára 

 

Ha szeretné szállítani az eszközt, kövesse az alábbi lépéseket: 

1. A gyermek lábtartójának elrejtése. 

2. A piros gomb megnyomásával oldja ki a keretet. 

3. Hajtsa fel a fogantyúkat a kormányon lévő piros gomb csúsztatásával felfelé. 

4. Nyomja meg a piros gombot a háttámla hátoldalán. Tartsa nyomva ezt a nyomógombot, és tolja előre a háttámlát úgy, hogy kormányra nyomja. 

5. Hajtsa be a napernyőt. 

6. Hajtsa be a szülők fogantyúját a keret mindkét oldalán lévő piros zár gombok kinyitásával, majd a beállítás után ismét rögzítse azokat. 

7. Vegye le a zsákot. 

8. Hajtsa össze a készüléket. Ehhez nyomja meg a fényképen látható fő hajtogató gombot, és mozgassa az ellenkező irányba. 

9. A biztonság érdekében tegye helyére a keretet. 

 

Hogyan kell tisztítani és karbantartani 

Ellenőrizze a triciklijét, és rendszeresen gondoskodjon a műszaki állapotáról, hogy ne veszélyeztesse gyermekét. 

Mossa le a triciklit puha ruhával. Ne merítse a triciklit vízbe, és ne öntsön vizet a tisztításhoz. 

Rendszeresen ellenőrizze a tricikliket, hogy nincsenek e rajta laza alkatrészek vagy sérült elemek. Tilos a tricikli használata, ha az alkatrészei hibásak. 

A szövetborítás kézzel mossa (max. 30 ° C). 

Használhat olajat háromkerekű összekötő elemeken (pl. Keret, kormánycsuklópántok). 

 

 

!!! FONTOS!!!  

A szülőkar túlhúzására a jótállás nem érvényes !! 

 

Ha probléma akadt vele, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal! 


