MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING
HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN UW PRODUCT!
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De bedieningshandleiding is een
vast bestanddeel van het product. Bewaar deze samen met de verpakking voor
eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden
overdraagt, dient u te allen tijde deze gebruiksaanwijzing. Wanneer het product
door kinderen wordt opgebouwd of gebruikt, mag dat alleen gebeuren onder
toezicht van volwassenen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maximale belastbaarheid: 30 kg
WAARSCHUWINGEN
Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik op een verharde, gladde ondergrond.
Gebruik het niet op de openbare weg. Het product is geschikt voor slechts één
persoon. Let erop dat uw kind de juiste bescherming draagt (helm) en niet zonder
schoenen op dit product rijdt. Laat uw kind niet in de schemering, „s nachts of bij
slecht zicht rijden. Laat - om uw kind en anderen niet in gevaar te brengen - uw kind
niet op rijbanen, in doorgangen en op hellingen en heuvels rijden. Blijf uit de
buurt van trappen en open water. Controleer het product vóór elke rit om veilig te
stellen dat alle onderdelen nog goed vastzitten en het product werkt zoals de
bedoeling is. De banden zouden alleen door volwassenen moeten worden
opgepompt. Let er daarbij op dat het afsluitdopje weer zo stevig mogelijk op het
ventiel geschroeld wordt, zodat kinderen het niet los kunnen draaien. Bewaar de
gebruiksaanwijzing. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden vanwege
inslikbare kleine.
INHOUD VAN DE DOOS
1. Voorvork
2. Frame met achterwiel
3. Stuur
4. Voorwiel
5. Zadel
6. Kleine onderdelen
7. Montage – en gebruikshandleiding
VERDERE IN DE DOOS AANWEZIGE ONDERDELEN ZIJN NIET RELEVANT VOOR DE
MONTAGE EN HET GEBRUIK

MONTAGE-INSTRUCTIE
1. Steek het voorwiel in de vork en draai de moeren aan.
Let erop dat de haken van de spatborden zich in de
daarvoor bedoelde gaten in de vork bevinden.

2. Schuif de vork van onderen door het frame, zoals in de
afbeelding weergegeven. Let erop dat er zich telkens één
kunststofring boven en onder het framevoorstuk bevindt.
3. Schuif eerst de afdekkap over de stuurstang omhoog.
Schuif vervolgens de stuurklem van bovenaf op het
bovenste einde van de vorkschacht. Let erop dat de
stuurbeugel helemaal op het vorkeinde zit en zover
mogelijk naar beneden geschoven is. Controleer of de
ringen en geleidingsbussen helemaal tegen het frame
aanliggen. Steekhet stuur nu van bovenaf in de vorkbuis.
Om de hoogste positie van het stuur in te stellen, kan de
verticale stuurstang tot aan de markering “MAX”
uitgetrokken worden. Trek het stuur niet verder uit, want
dan kunnen er ongelukken gebeuren. Verzeker u ervan dat
de stuurstang in de juiste stand ten opzichte van het
voorwiel staat, voordat u de stuurbeugel helemaal andraait.

4. Schuif het afdekkapje over de stuurklem.

5. Steek het zadel in de zadelbuis. Let erop dat u de
maximale zithoogte niet overschrijdt, omdat de
overschrijding van de maximale zithoogte ernstige
ongelukken en letsels tot gevolg kan hebben. Trek de
zadelsteun daarom niet verder uit dan de markering “MAX”.

INSTELLING VAN DE TROMMELREM (indien aanwezig)
Het remsysteem wordt op de fabriek voorgemonteerd en zou vóór inbedrijfstelling
van de fiets moeten worden gecontroleerd en zo nodig afgesteld moeten worden.
Mocht bij de controle van de rem de remkracht te klein zijn, dan moet de stelschroef
(a) enkele slagen uitgedraaid worden om de remkracht te verhogen. Eventueel
moet de remkabel via schroef (b) door het losdraaien van de klemmoer en het
aantrekken van de kabel worden afgesteld. Draai vervolgens de klemmoer weer
vast. Mocht ook dit nog niet voldoende zijn, dan kan de remkracht door nastellen
van de beide remtrommelschroeven (c) met telkens een kwartslag worden
ingesteld.

Let er na instelling telkens op dat het wiel nog steeds weerstandsvrij kan draaien,
omdat anders de rem beschadigd kan raken.
BELANGRIJK!
Na elke werkzaamheid aan de rem moet goed gecontroleerd worden of alle
schroeven vastzitten en of de rem correct werkt.
ONDERHOUD EN VERZORGING
Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale
reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en
tekenen van slijtage. Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is
tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen
toebrengt.
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Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die door hen
ingeslikt en/of ingeademd zouden kunnen worden. Bewaar deze informative! Dit
product voldoet aan de richtlijnen EN-71. WAARSCHUWING! Draag tijdens het
gebruik een beschermende helm.
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