
Peší bicykel
Katalógové číslo: 23231

Montážna schéma

▲Upozornenie: Každú inštaláciu   a   krok musí vykonať dospelá   osoba.  

Krok 1: Otvorte krabicu a vytiahnite všetky časti von.
Krok 2: Namontujte predné koleso s vidlicou a zaskrutkujte pomocou priloženého nástroja. 
Krok 3: Vidlicu ložte do hlavného rámu a upevnite s nástrojom, ako je znázornené.
Krok 4: Potom vložte riadiacu tyč do riadidiel a zostavte celú sadu s hlavným rámom pomocou 
funkcií a pevne pripojte.
Krok 5: Riadiacu tyč zablokujete otočením do spodnej polohy.
Krok 6: Sedlo namontujte do správnej výšky (dve polohy pre nastavenie A& B), potom uzamknite 
rúrku otočením do spodnej polohy.
Krok 7: Zmontujte zadné koleso so zadnou časťou hlavného rámu. Rovnako ako v 2. kroku.
Krok 8: Hotovo



Peší bicykel
 Užívateľská príručka

1. Nastavenie  kolies:
Nastavte výšku sedla tak, aby sa vaše dieťa mohlo ľahko dotknúť zeme s celými chodidlami, s 
mierne pokrčenými kolenami. Riadidlá majú byť v odpovedajúcej výške a vodorovne. Otestujte si, 
či sa vaše dieťa cíti dobre v tejto polohe a pravideľne kontroľujte nastavenie.

2. Prvý pokus:
Akonáhle je vaše dieťa schopné zdvihnúť chodidlá zo zeme, je schopné tiež jazdiť. Nie je potrebné 
dlhé vysvetľovanie, nechajte dieťa, nech samo sleduje a nech sa pokúsi čo s bicyklom robiť. Deti sú 
majstri v učení, a posilníte im túto možnosť tým, že ich necháte. Za normálnych okolností zistia 
veľmi rýchlo, ako je možné tento prístroj používať. Skontroľujte, či vaše dieťa  naozaj sedí na 
sedle.

3. Jazda:
Odrážajte sa striedavo ľavou a pravou nohou od zeme. Čím rýchlejšie bude vaše dieťa odrážať 
nohy, tým rýchlejšie sa bude pohybovať.

4. Posilňovač riadenia:
Najjednoduchší spôsob, ako riadiť chôdzu na bicykli je bokom a zadkom. Akonáhle vaše dieťa 
pochopilo tento talent,  bude jazdiť bezstarostne ako s každým iným vozidlom. S jemným 
rozdielom, že tento peší bicykel má zmysel pre rovnováhu, stimuluje fyzický a duševný vývoj, 
posilňuje chrbát a robí vaše dieťa ohybnejšie a športové.

5. V prípade, že Vaše dieťa potrebuje pomocnú ruku:
nechajte vaše dieťa sedieť na pešom bicykli s rukami na riadidlách a presúvajte kolesá zľava 
doprava. Dieťa  bude cítiť nový druh pohybu a reprodukovať čoskoro potom samostatne.

6. Brzdenie:
Kolesá sa brzdia pomocou nôh. Prosím, dajte pozor, aby vaše dieťa mohlo vždy zastaviť z rýchlosti 
ktorú produkuje a  dbajte na to, aby nosilo vhodné topánky.

7. Manipulácia a údržba:
Pešie bicyklo je robustné a vyrobené z vysoko kvalitných výrobkov,  preto sa  môže stať, že bude 
mať celú radu opotrebenia. Bicyklo pravidelne utierajte suchou handričkou a  používajte    jemné 
prostriedky, ak by bolo špinavé. Maximálna povolená hmotnosť pre peších cyklistov je 50 kg.

8. Vo vnútri a vonku:
Toto bicyklo môžete používať vo vnútri rovnako ako vonku. Dbajte prosím, aby vaše dieťa 
nejazdilo  na akejkoľvek ulici bez dozoru.

9. Nejazdite po nebezpečných miestach, ako sú rušné ulice, cesty alebo diaľnice.

10. Tento prístroj by mal byť používaný s opatrnosťou, pretože zručnosť je potrebná, aby sa 
zabránilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim zranenie používateľa alebo iných osôb.


