
Futóbicikli 

Szerelési- és használati útmutató 

 

Technikai adatok: 

Kormány állíthatósága: 52,5 cm – 57,5 cm 

Ülés állíthatósága: 35 cm – 41,5 cm 

Maximális terhelhetőség: 30 kg 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Ez a termék kizárólag egyenes, sima, kikövezett talajon való használatra alkalmas. Ne használja ez a 

terméket utcai forgalomban. A termék csak egy személy / gyermek használatára alkalmas. Ügyeljen 

rá, hogy gyermeke a megfelelő védőfelszerelést (SISAK) és minden esetben zárt cipőt viseljen. Ne 

engedélyezze gyermekének szürkületben, éjszaka vagy rossz látásviszonyok melleti használatot! 

Gyermeke és más közlekedők védelmében ügyeljen rá, hogy úttesten, átjárókban, mint ahogy 

dombokon és lejtőkön ne „biciklizzen“ gyermeke. Kerülje el a lépcsőket és nyílt vizeket. Ellenőrizze 

minden használat előtt a termék csavarozott és összeszerelt részeit, hogy megbizonyosodjon róla, 

minden rendeltetés szerűen működik e. A kerekeket csak és kizárólag egy felnőtt pumpálhatja. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a szelep zárósapkája  lehetőleg erősen rá legyen tekerve megelőzve így 

gyermek általi kioldást. Őrizze meg a leírást a későbbi időkre. NEM alkalmas 36 hónaponál fiatalabb 

gyermekek számára a lenyelhető kisalkatrészek miatt. 

CSOMAG TARTALMA 

1. Első kerék villája 

2. Főváz a hátsó kerékkel 

3. Kormány 

4. Első kerék 

5. Ülés 

6. Kisdarabok 

7. Szerelési- és használati utasítások 

 

 

SZERELÉSI UTASÍTÁS 

1. Illessze az első kereket a villába és húzza meg az anyát. 

Ügyeljen rá, hogy horgok a rögzítési lemezekben található 

lyukakba beilleszkedjenek. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tolja keresztül alúlról a villát a fővázon, mint ahogyan azt a 

képen is ábrázoltuk. Ügyeljen rá, hogy alul és felül egy-egy 

műanyaggyűrű helyezkedjen el.  

 

 

 

 

3. Tolja fel a fedősapkát a kormányra. Majd tolja le a 

kormánybilincset a villa tengelyre. Ügyeljen rá, hogy a villa 

teljesen bele legyen illesztve a fővázba. Ezután helyezze a 

kormánycsövet a fővázba, de ügyeljen a jelzésre (MAX) és 

húzza meg a kormáynbilincset. Ügyeljen rá, hogy a kormány 

a rögzítést követően ne legyen mozgatható, ne forogjon. 

 

 

4. Ezután tolja vissza a fedősapkát a kormánybilincsre. 

 

 

 

 

 

5. Helyezze az ülést a nyeregcsőbe. Ügyeljen a maximum 

jelzésre az ülés illesztésénél. Állítsa az ülést egyenesre majd 

húzza meg az ülés alatti sorkapcsot/bilincset erősen.  

 

 

 

 

A FÉK BEÁLLÍTÁSA 

A fékrendszer gyárilag már fel van szerelve és beállítva. Minden használat előtt, mint az elsőnél is 

ellenőrizze a fék működését. Ha rájön arra, hogy a fék nem megfelelően működik vagy szorít, akkor 

kérjük tekerje ki az állítócsavart (a) egy- két mozdulattal, így a féknyomás erősödik. Ellenkező esetben  

ha a féknyomás a csavarra (b) túl erős lenne, akkor viszont a bilincsanyát kell kilazítani és a csavart 

erősebbre húzni. Végezetül a bilincsanyát újra be kell csavarozni. Ha ez még mindig nem lenne 

elegendő, akkor a két oldali fék dobcsavart (c) kell egy nyegyed fordulattal beállítani mindkét oldalon.  

ÁBRÁZOLTUK LENT! 



 

Ügyeljen rá, hogy  minden beállítás szabadonfutó keréken történjen, mert különben a fékrendszer 

károsodhat. 

 

FONTOS 

Minden beállítás vagy munka után ellenőrizzen minden egyes csavart, hogy meg vannak e húzva és 

hogy a termék rendeltetés szerűen működik e. 

 

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS 

Tisztítsa a terméket egy ronggyal vagy egy nedves törtlőkendővel és NE speziális tisztitószerrel!! 

Ellenőrizze a terméket minden használa előtt és után; horzsolást, károsodást vagy meghibásodást 

keresve. Tárolja a terméket egy megbízható, időjárástól védett száraz helyen, hogy a bicikli ne 

sérüljön vagy sértsen meg másokat!! 

 

NEM ALKALMAS 3 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKEK SZÁMÁRA! 

KISDARABOK / ALKATRÉSZEK FULLADÁST OKOZNAK! 

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A LEÍRÁST A KÉSŐBBIEKRE! 

TERMÉKÜNK AZ EN-71 ALAPJÁN TERVEZETT ÉS GYÁRTOTT! 

 

FIGYELMEZTETÉS:  BICIKLIZÉS KÖZBEN A FELHASZNÁLÓ MINDIG VISELJEN VÉDŐSISAKOT!!! 


