




Bezpečnostná línia

Sedlová svorka



Konštrukcia:

Na zostavenie všetkých dielov máme k dispozícii 5 mm imbusový kľúč, ktorý je umiestnený na 
ľavej strane hnacieho prvku. Keď chcete získať kľúč, otočte ním doľava. Ak ho vraciate späť, 
otočte ním doprava. Preverte funkciu brzdového mechanizmu. Ak nemáte k dispozícii 
zodpovedajúce náradie, alebo nemáte návod, odneste bicykel k odbornému mechanikovi, aby vám 
ho zložil. 

Vybalenie:

Vyberte obsah z kartónu. Odstráňte polystirén a plastikové zariadenia, ktoré sú pre transport 
produktu nevyhnutné. 

Inštalácia predného kolesa:

Posuňte riadiacu nápravu kolesa vidlice v ráme (2a, 2b).
Rameno ložiska je už predinštalované.Vložte tyč do dvoch trubiek vidlice (2c). Pritlačte dva 
gombíky. Rameno ložiska sa predĺži ako na obrázku (2d). Zakončenie vidlice sa musí nachádzať na 
kĺbe hornej časti. Rúrka vyžaduje určité úsilie. Buchnite do nej s gumovým kladivom tak, aby 
riadidlá zapadli kompletne do trubiek vidlice. Zatiahnite zaisťovaciu skrutku a kryt ako je na 
obrázku (2e). Zaisťovaciu skrutku zatiahnite imbusovým kľúčom (2f), až bude riadiaca náprava 
pevne pripojená k riadiacim ložiskám. Tento proces je označený ako predpínanie. Ak je riadiaca os 
pevne dotiahnutá, povoľte nastavovaciu skrutku asi o ¼ až ½  otáčky. Týmto spôsobom sa dosiahne 
zníženie vychýlenia a vyhne sa zachyteniu riadidiel.  Skontroľujte, či sa môžu riadidlá pohybovať 
úplne doľava a doprava. Mali by sa ľahko otáčať bez zaseknutia. Pri utiahnutí skrutky priklopte 
veko na hlave skrutky ako označuje obrázok (2g).

 Odstránenie sedla:

Použite 5 mm imbusový kľúč, uvoľnite maticu, sedlá svorky a odstráňte sedlo (obr: 3a, 3b). Potom 
skontroľujte pneumatiky a tlak v pneumatikách. Skontroľujte prosím, či je tlak vzduchu v 
pneumatikách 30 – 40 PSI (2,76 bar).

Pripevnenie kolies:

Ak chcete vykonať montáž, alebo demontáž kolies, stlačením odstráňte kryt. Základné matice 
uvoľnite s imbusovým kľúčom. 

Bezpečnostná kontrola:

Pred každou jazdou skontroľujte bicykel. Uistite sa, že skrutky riadidiel a sedla sú tesné. 
Skontroľujte tlak vzduchu v pneumatikách. Informácie sú uvedené na prednom kolese. Prispôsobte 
výšku sedla k výške dieťaťa. 


