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Montážní schéma

▲ Upozornění: Každou instalaci a krok musí provést dospělá osoba.

Krok 1: Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven.
Krok 2: Namontujte přední kolo s vidlicí a zašroubujte pomocí přiloženého nástroje.
Krok 3: Vidlici položte do hlavního rámu a upevněte s nástrojem, jak je znázorněno.
Krok 4: Poté vložte řídící tyč do řidítek a sestavte celou sadu s hlavním rámem pomocí funkcí a 
pevně připojte.
Krok 5: Řídící tyč zablokujete otočením do spodní polohy.
Krok 6: Sedlo namontujte do správné výšky (dvě polohy pro nastavení A & B), pak uzamkněte 
trubku otočením do spodní polohy.
Krok 7: Smontujte zadní kolo se zadní částí hlavního rámu. Stejně jako v 2. kroku.
Krok 8: Hotovo



Pěší kolo
 Uživatelská příručka

1. Nastavení kol:
Nastavte výšku sedla tak, aby se vaše dítě mohlo snadno dotknout země s celými chodidly, s mírně 
pokrčenými koleny. Řídítka mají být v odpovídající výšce a vodorovně. Otestujte si, zda se vaše 
dítě cítí dobře v této poloze a pravidelně kontrolujte nastavení.

2. První pokus:
Jakmile je vaše dítě schopno zvednout chodidla ze země, je rovněž schopné jízdy. Není třeba dlouhé 
vysvětlování, nechte dítě, ať samo sleduje a ať se pokusí co s kolem dělat. Děti jsou mistři v učení, 
a posílíte jim tuto možnost tím, že je necháte. Za normálních okolností zjistí velmi rychle, jak je 
možné tento přístroj používat. Zkontrolujte, zda vaše dítě opravdu sedí na sedle.

3. Jízda:
Odrážejte se střídavě levou a pravou  nohou od země. Čím rychleji bude vaše dítě odrážet nohy, tím 
rychleji se bude pohybovat.

4. Posilovač řízení:
Nejjednodušší způsob, jak řídit chůzi na kole je bokem a zádí. Jakmile vaše dítě pochopilo tento 
talent, bude jezdit bezstarostně jako s každým jiným vozidlem. S jemným rozdílem, že toto pěší 
kolo má smysl pro rovnováhu, stimuluje fyzický a duševní vývoj, posiluje záda a dělá vaše dítě 
ohebnější a sportovní.

5. V případě, že Vaše dítě potřebuje pomocnou ruku:
nechte vaše dítě sedět na pěším kole s rukama na řídítkách a přesouvejte kola zleva doprava. Dítě 
bude cítit nový druh pohybu a reprodukovat brzy poté samostatně.

6. Brzdění:
Kola se brzdí pomocí nohou. Prosím, dejte pozor, aby vaše dítě mohlo vždy zastavit z rychlosti 
kterou produkuje a dbejte na to, aby nosilo vhodné boty.

7. Manipulace a údržba:
Pěší bicyklo je robustní a vyrobené z vysoce kvalitních výrobků, proto se může stát, že bude mít 
celou řadu opotřebení. Bicyklo pravidelně otírejte suchým hadříkem a používejte jemné prostředky, 
pokud by bylo špinavé. Maximální povolená hmotnost pro pěší cyklisty je 50 kg.

8. Uvnitř a venku:
Toto bicyklo můžete používat uvnitř stejně jako venku. Dbejte prosím, aby vaše dítě nejezdilo na 
jakékoliv ulici bez dozoru.

9. Nejezděte po nebezpečných místech, jako jsou rušné ulice, silnice nebo dálnice.

10. Tento přístroj by měl být používán s opatrností, protože dovednost je nutná, aby se zabránilo 
pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo jiných osob.


