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Bevezetés:

A JD BUG Tréner egy edzöbicikli, amit 3-5 éves korúaknak fejlesztettek ki. 
Természtetesen ez nem egy igazi bicikli, mert nincs pedállal ellátva. Ez a trénerbicikli 
lehetövé teszi gyermekének az egyensúly megtartásának elsajátítását, és könnyíti az 
irányok (jobb, bal, egyenes) közötti választást. Tudományos úton már 
bebizonyították, hogy ezen képességeket fontos már a korai gyermekkorban 
elsajátítani.



A JD BUG tréner részei:

A = elsö kerék              F = fogantyúk            K = sárhányó (hátsó)
B = kerék villa             G = kormány              L = hátsó kerék
C = sárvédö (elsö)        H = váz                     M = tank                          P = adapter
D = villafej                   I = ülés                      N = fék vezeték
E = fékkar                    J = üléstartó              O = fék

Szerelés:
• a trénerbiciklit javasolt felnötteknek összeszerelni
• használja 5mm imbuszkulcsot a szereléshez
• bizonyososdjon meg róla, hogy a fékek müködnek e??

a., Kicsomagolás: vegye ki a darabokat a csomagolásból. Távolítsa el a dobozt és a 
védöfóliát. Ellenörizze a csomag tartalmát mennyiségekre, festékhibára vagy 
esetleges csomósodott vezetékre. A tréner bicikli gyárilag nincs teljesen 
összeszerelve, de a szállítás nem okozhat semmi problémát.

b., Szerszám: az egyetlen szerszám amire az összeszerelés során szüksége lehet, az a 
5mm-es imbuszkulcs.

c., Figyelmeztetés a szereléshez: ha nem rendelkezik megfelelö szerszámmal bízza az 
ôsszeszerelést szakemberre.

d., A villa szerelése: tolja a villát az kormánycsöbe úgy, ahogy azt a képen is 
ábrázoltuk (2a és 2b).

      



Tolja a kormányt és a  felsö villahidat a Villa-csövekbe, ahogyan a képen is 
ábrázoltuk.

A vezércsö keresztül megy a felsö villahídon (A), ahogyan a képen is látható (2d). A 
villa végének bele kell mennie a felsö villahídba a lyukakon keresztül. Az oszlop a 
csövek között keskeny, és kellö erös kezek vagy ütések egy gumikalapáccsal 
elösegítik a kormány rögzítését a villába.

Szerelje az állítócsavart ahogy az a képen is látható (2e). Használja az Inbuszkulcsot 
és húzza meg a csavart, mint ahogy a kép is mutatja (2f). Addig húzzuk a csavart, míg 
a villa-fej szorosan a kormányba nem „ül“. Ezt PRELOADING- nak nevezzük.

    

Amint a villa-fej rögzítésre került, lazítson az állítócsavarokon kb. ¼ - ½ fordulatot. 
Ez lazítja az úgynevezett Preloading-ot és lehetövé teszi a rotációt a kormányhoz 
kötés nélkül. Ellenörizze azt úgy, hogy a kormányt jobbról-balra mozgatja. Ìgy annak 
laza surlódása és megállás nélkül mozognia kell. Miután a csavar szorosra lett húzva, 
rakja a gumiburkolatot a csavarra.



e., Ülés: tolja az üléstartót az ülés csövébe ahogyan azt a képen is láthatjuk.. Majd 
húzzuk meg az üléskapcsot az Inbuszkulccsal.

f., Kerekek és légnyomás: a kerekeket mindig 30 – 40 PSI (2,76 bar) között kell 
felpumpálni.

4., Helyes ülésmagasság: a helyes magasság beállításához ültesse gyermekét a 
biciklire. Bizonyososdjon meg róla, hogy gyermeke lábai nem  érintik a talajt. Az 
ülésnek a csövén található egy biztonsági jelzés; az ülés nem lehet a jelzésnél 
magasabbra húzni. Ha szükséges állítsa be az ülés magasságát többször is, mert 
ebben a korban a gyermekek gyorsan kinövik méreteiket. A helyes ülésmagasság 
fontos a szakszerü használahatóság érdekében.

  

• ellenörizze a tréner biciklit minden használat elött
• ha szükséges húzza meg a acsavarokat a kormányon és az üléstartón
• ellenörizze a nyomást a kerekekben
• a fékfunkcióinak ellenörzéséröl se feledkezzünk meg
• ülésmagasság rendszeres ellenörzése

5., BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Minden használat elött világosítsuk fel gyermekünket a biztonságos vezetés 
fontosságágáról, az utcai közlekedési szabályokról és más veszélyekröl, amelyek az 
utcai közlekedés által bekövetkezhetnek.. Szülök és gyermekek együtt olvassák végig 
ezt a biztonsági leírást.

6.A: Nézzen balra és jobbra mielött a játszótér felé indulna.



6.B:Álljon meg az összes STOP-táblánál. Nézzen körül minden irányba, mielött 
átkelne az úton. Különös figyelmet igényelnek a közlekedök, akik balra kanyarodnak. 
Figyeljen az autókra Ön mögött, vagy az olyanokra akik jobbra fordulnak vagy Ön 
mellett állnak.

6.C: Csak lámpánál, keresztezödésnél (zebránál) kelje át az úttestet. Gyakoroljon a 
válla mellett hátranézni úgy, hogy közben le ne térjen a vonalról.

6.D: Ne használja a trénerbiciklit éjszaka vagy rossz látási körülmények mellett.

6.E: UTCAI SZABÁLYOK
• felügyelet nélkül ne hagyjuk a gyermeket az utcán játszani
• felügyelet nélkül ne hagyjuk gyermeküket a forgalmas utcán biciklizni
• éjszaka ne használjuk a tréner biciklit
• esös idöben nem szabad a trénerrel biciklizni
• tartsa be a stop-táblákat
• csak kijelölt helyen keljünk át az úttesten
• lépcsön vagy medence mellett ne használjuk a biciklit
• viseljen a gyermek védöfelszerelést

A tréner használata a járdán és a játszótéren elönyös. Ezek nyilvános helyek; ezért 
tiszteljük meg embertársainkat és jogaikat!!!


