
Futóbicikli 

Termékszám 2297 

 

 
 

Kisgyermekek csak felügyelett mellett használhatják a futóbiciklit. 

Az összeszereléséhez egy felnőtt személy szükséges. 

Ellenőrizze le, hogy  a futó bicikli minden alkatrésze a helyén legyen és minden rögzítés 

feszes legyen. 

Figyelem! A felhasználó mindig viseljen védőfelszerelést : Könyök- térd csukló és sisakot. 

Maximum terhelhetőség 25 kg. 

 

Alkatrészek:  

 
1. Fő keret hátsókerékkel 

2. Első villa az első kerékkel  

3. Műanyag gyűrű 

4. Ülés 

5. Kormány 

6. Kapocsfedél (2) 

7. Fémbilincs 

8. 8 mm x 38 mm Csavar (2) 

9. 8 mm alátét (2) 

10. 8 mm Anyacsavar (2) 

 

 

 
 

 

 



Összeszerelési utasítás: 
 

Távolítsa el a biztonsági kupakot és csúsztassa el. Csatlakoztassa a műanyag gyűrűt és a bilincset. 

Majd rögzítse.

 

 
 

 

A kormány rögzítése:  
Távolítsa el a védősapkát és csúsztassa el a gombot. 

Szerelje fel a kormánytartót párhuzamosan az elülső kerékkel.  

Az elülső villa legfelső végébe szereljük bele a függöleges támogatást, és 

helyezzük el teljesen a fémkapcsot az elülső villán. A függöleges 

támogatás állítható a maximum jelzésig. 

Gondoskodjon róla, hogy a kormányrúd párhuzamosan helyezkedjen el 

az első kerékkel. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ülés magasság beállítása: 
    

Rögzítse az ülést ahogy az ábra mutatja.  Helyezze a nyerget a villacsőbe.A 

burkolatot helyezzük az üléstartó cső tetejére. A nyeregmagasságot ne húzza 

tovább a maximum jelzésnél. Csavarozza be a bilicset és húzza meg. 

 

 

 

 

  

 



  

Kérjük ellenőrizze a csavarokat és a zárószalagokat, 

hogy szorosak-e, mielőtt a gyermekének adná. Óvatosan 

kell eljárni a játék használata során, mivel bizonyos 

készségeket igényel az esések vagy összeütközések 

elkerülésére, amelyek károsíthatják a felhasználót és 

másokat. 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági előirások: 
1. Ez a termék csak sima, kikövezett felszínen 

használatos. Ne használja országutakon! 

2. Ne engedje meg gyermekének, hogy éjjel használja a futó biciklit, vagy főutakon, 

dombokon. 

3. A gyalogosokat mindig engedje előre, és a távolságot tartsa be. 

4. Parkoló autoknál figyeljen a távolságra. 

5. A terméket csak egy személy használhatja egyszerre. Csomagokat, vagy táskát ne 

használja a termék használatakor. 

6. Ne használjon semmilyen ezközt ami befolyásolná a hallását. 

7. A termék használata közben mindkét kezével fogja  akormányt. 

8. Megfelelő ruházat viselése elengedhetetlen ne legyen túl hosszú nehogy be akadjon a 

kerékbe. 

9. Megfelelő védőszerelés elengedhetetlen a biztonság érdekében. 

 

Fontos Információ : 

Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást, mielőtt gyermekének adja a terméket. 

Helyes futó bicikli méret: 

 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a futó bicikli amit vásárolt megfelelő méretű legyen gyermeke számára. 

A futó bicikli beállítása: 

 

Nagyon fontos, hogy mielőtt a futó biciklivel elindulna kényelmesen üljön ne kelljen előre nyújtozkodni a 

kormányhoz. 

Ellenőrizze le, hogy az ülés megfelelően van e beállítva. 

 

A gyermeke érdekében  

Ellenőrizze le, hogy az anyák, csavarok megfelelően vannak rőgzítve. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke tudja vezetni ezt a futóo biciklit. 

Ne engedje meg gyermekének, hogy felűgyelet nélkűl vezessen. 

 



 


