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Tisztelt Ügyfelünk, 
Köszönjük, hogy megvásárolta a MoMi NASH kerékpárt. Reméljük, hogy a vásárlás A SED termék megfelel az elvárásainak. Ha további 
kérdései vannak, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@babylion.hu weboldalon keresztül 
A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse annak ajánlásait 
a termék biztonságos használatához. Az összeszerelést végző személynek felnőttnek kell lennie, aki minden eszközt használni fog a termék 
összetevőit a használati utasításnak megfelelően, és rendeltetésszerű használatukat a sérülések megelőzésére. 
FONTOS! KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG A JÖVŐBENI REFERENCIÁT. 
MEGJEGYZÉSEK A BIZTONSÁGRA ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE 
FIGYELEM: 
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 
• Csak felnőtt felügyelete mellett használja a gyermeket, mindig a felnőtt látó mezejében. 
• A kerékpárt csak felnőtt szerelheti össze. Tartson minden alkatrészt gyermekektől távol összeszerelés. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi 
használatra. 
• A csomagolás és a kerékpár összecsukás előtt apró alkatrészeket és műanyag alkatrészeket tartalmaz (beleértve a táskákat, fóliákat), ami 
veszélyes lehet a kisgyermekekre. Tartsa távol őket. Műanyag zacskók és egyéb csomagolóanyagok az riálokat meg kell semmisíteni. A 
gyermeket meg kell tanítani a kerékpár helyes használatára Győződjön meg róla, hogy gyermeke fizikailag képes irányítani a kerékpárt, hogy 
megérti és le tudja lassítani és álljon meg. 
• A kerékpárt óvatosan kell használni, mivel a kerékpározás megfelelő készségeket igényel, hogy elkerülje 
elesések vagy ütközések, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik félnek. 
• Rendszeresen ellenőrizze és karbantartja a kerékpárt. A kerékpár minden használata előtt győződjön meg arról, hogy nem sérült, és 
nincsenek hiányzó vagy laza alkatrészek. 
• A kerékpár minden használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, és a 
a nyílások megfelelően vannak felszerelve. 
• Ne használja a kerékpárt, ha annak bármely része hiányzik vagy sérült. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 
• A jármű forgalomban való használata tilos. 
• A kerékpár csak sík és száraz felületen használható, akadályok nélkül. Ne használja rámpák vagy lejtők, vagy a gépjárműforgalom 
közelében, vagy nedves vagy kavicsos felületeken. 
• Ne használja a járművet víztestek (folyók, uszodák stb.) Vagy más akadályok közelében. 
• Ne használja a járművet sötétben vagy rossz időben. Ne használja a kerékpárt lépcsők és lépcsők közelében. 
• Tilos a kerékpárt az autó vagy más jármű mögé húzni. 
• A kerékpár egy személy számára készült. Egyszerre csak egy gyermek használhatja a kerékpárt. 
• Győződjön meg arról, hogy gyermeke megfelelő lábbelit, megfelelő sisakot és egyéb védőfelszerelést visel (könyökvédő, térdvédő, kesztyű 
stb.). Győződjön meg arról, hogy a lábbeli megfelelően öltözött, és nem rendelkezzen laza elemekkel (például cipőfűzővel), amelyek 
megragadhatják a kerékpár elemeit. Minden használat előtt ellenőrizze a csavarokat, mielőtt használná gyermeke a terméket. 
• Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne vegye le a kezét a kormányról vezetés közben. Vezetés a kormánykerék megtartása nélkül balesetet 
okozhat, és komoly veszélyt jelenthet az egészségre és a gyermek élete. 
FONTOS: Mindig távolítsa el és dobja ki az összes csomagolóelemet, fóliát és védőelemet a kartondobozt, más műanyagokat és alkatrészeket, 
amelyeket gyermekek nem használhatnak. A gyereknek nem szabad 
hozzáférjen a csomagolás bármely eleméhez és a műanyag fóliákhoz, mivel ez fulladást vagy fulladást okozhat 
gyermek. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén elolvashassa, mit kell tennie vészhelyzet esetén, megfelelő 
karbantartás. 
MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben szereplő képek a termék általános használatát mutatják be, és csak tájékoztató jellegűek. Az A termék és 
alkatrészei tényleges megjelenése némileg eltérhet a tényleges állapottól. GARANCIA: A gyártó 6 hónap garanciát vállal a kiegészítő 
tartozékokra a termékre és 1 év garancia a tartozékok nélküli termékre. 
GARANCIA KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK: Felelősek vagyunk termékeink minőségéért. A miénk a garancia nem terjed ki a termék nem 
rendeltetésszerű használatából vagy mechanikai sérülésekből eredő hibákra és sérülésekre. 
FŐ RÉSZEK 
 
1 - Kormánykerék 
2x - kormánykerék bilincs fedele 
2b - fedél az ülésbilincshez 
3x - kormánykerék bilincs 



3b - ülésoszlop -bilincs 
4 - lapos alátét 
5x - kormánykerék burkolat 
5b - első kerékfedél 
6 - első kerék villa 
7 - keret hátsó kerékkel 
8 - nyereg 
9 - imbuszkulcs 
10 - szerelőkulcs 
ÖSSZESZERELÉS 
1. Fogja meg az első kerék villáját, és csúsztassa rá az 5b első kerék műanyag burkolatát a rúdjára. Azután csúsztassa az elülső kerék villáját a 
kerékpár keret alsó első lyukába. A villarúdnak túl kell nyúlnia a keret tetején (1. ábra A és B). Távolítsa el a kormány sapkáját 5a a 
kormányról, és tegye rá a kiálló villarúdra ki kell emelkednie a keret tetejéről. A kupak keskeny részének a lyukba kell bújnia. nyomja meg 
lefelé a párnán, és győződjön meg arról, hogy nincsenek rések vagy rések a párna és a rúd között (2. ábra A-1 és A-2). Helyezze a kormányt a 
kerékpár keret felső lyukába. Győződjön meg arról, hogy az első részt be kell helyezni a lapos alátét 4, majd a kormánybilincs 3a, majd a 
kormánybilincs 2a burkolata a sorrendben a 2. B. ábrán látható. Állítsa be a kormánykerék magasságát gyermekének megfelelő magasságba, 
majd használja az imbuszkulcsot húzza meg a kormánykerék szorítóját 3a, amíg jelentős ellenállást nem érez, és a kormány is fog ne 
forduljon. Meghúzás utáncsúsztassa át a kormánybilincs fedelét, hogy lefedje (2. ábra C). 
3. Egy imbuszkulccsal lazítsa meg az ülésbilincset 3b. Ezután helyezze be a zsákrudat a kerékpár keretének lyukába. 
Állítsa be a nyerget a gyermekének megfelelő magasságba. A nyereg keskeny része a kormány. Az imbuszkulccsal húzza meg a nyerget, amíg 
ellenállást nem érez, és a nyereg nem oldalra mozogni. Ezután csúsztassa le a nyeregszorító fedelét (3. A és B ábra). 
MEGJEGYZÉS: A gyermek kerékpárral való használatának szükségessége, védőeszközök, például sisak, 
könyökvédő, térdvédő és megfelelő lábbeli. 
Vigyázzon a környezetre: 
Ha abbahagyja a MoMi NASH termék használatát, kérjük, helyezze el egy megfelelő helyen, megfelelően táncolni a helyi törvényekkel. 
A TERMÉK KARBANTARTÁSA: 
A kerékpár állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. 
A kerékpár tisztítását és karbantartását csak felnőtt végezheti. 
A terméket nedves ruhával vagy szivaccsal kell tisztítani. Véd a portól, nedvességtől, víztől, magas és nagyon alacsony hőmérséklet, leesés 
stb. Rendszeresen ellenőrizze a csavarok és más alkatrészek feszességét. Csak hitelesített alkatrészeket használjon. Tartsa a kerékpártszáraz 
helyen. Hosszú ideig tartó közvetlen napsugárzásnak köszönhetően a műanyag alkatrészek meghajolhatnak. A kerékpár minden használata 
előtt alaposan ellenőrizze, hogy a kerékpár nem sérült -e meg, és nem a kerékpár egyes elemeit rögzítő összes csavar megfelelően meg van 
húzva. Kopott vagy sérült cserélje ki újakra a hivatalos szervizközpontban. 
Mielőtt használja, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve. 

Ha bármilyen alkatrész meghibásodik, azonnal ki kell cserélni. Ebben az esetben keresse fel a szervízközpontot vagy a gyártót. Ellenőrizze a 

terméket rendszeresen, hogy gyermeke biztonságosan használhassa. A termék használata során egyes alkatrészei természetes kopásnak 

lehetnek kitéve. Javasoljuk, hogy az első felhasználási év után ellenőrizzék az összes alkatrészt, különös tekintettel a termékek rögzítésének  

minőségére. Ha kétségei vannak, forduljon a gyártóhoz. Húzzon meg minden csavart mielőtt használja a terméket. 

 
 
 
 


