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Tréningbicikli lányoknakTréningbicikli lányoknak

Cikk szám: 2318Cikk szám: 2318

Használati útmutatóHasználati útmutató



A bicikli részeiA bicikli részei
A: Elsö kerék A: Elsö kerék 
B: Elülsö villaB: Elülsö villa

C: FékkarC: Fékkar
D: Kormány D: Kormány 

E: KormánymarkolatE: Kormánymarkolat
F: ÜlésF: Ülés

G: Üléstámogató csöG: Üléstámogató csö
H: Hátsó kerék H: Hátsó kerék 



 Biztonsági leírás: Biztonsági leírás:
• olvassa el a leírást pontosan, mielött a terméket elöször használatba venné és tartsaolvassa el a leírást pontosan, mielött a terméket elöször használatba venné és tartsa  

meg ezt a leírást késöbbi használatra.meg ezt a leírást késöbbi használatra.
• Amennyiben figyelmen kívül hagyja az itt leírtakat, az veszélyeztetheti gyermekeAmennyiben figyelmen kívül hagyja az itt leírtakat, az veszélyeztetheti gyermeke  

biztonságát, egészségét.biztonságát, egészségét.
• A gyermek biztonsága érdekében tudnia kell ennek a terméknek a funkcióit.A gyermek biztonsága érdekében tudnia kell ennek a terméknek a funkcióit.
• A terméket javasoljuk egy felnött építse össze és szerelje is szét, ha erre kerülne a sor.A terméket javasoljuk egy felnött építse össze és szerelje is szét, ha erre kerülne a sor.
• Ellenörizze használat elött, hogy a termék korrekt össze lett e szerelve és minden egyesEllenörizze használat elött, hogy a termék korrekt össze lett e szerelve és minden egyes  

darab rendesen bekattant e.darab rendesen bekattant e.
•  A biztonsági rizikó elkerülése végett, rendszeresen ellenörizzük, biztosítsuk az anyák A biztonsági rizikó elkerülése végett, rendszeresen ellenörizzük, biztosítsuk az anyák  

és csavarok rendeszen meg vannak e húzva, mielött használatba venné a trénerbiciklit.és csavarok rendeszen meg vannak e húzva, mielött használatba venné a trénerbiciklit.
• Csak szülöi felügyelet mellett hagyjuk gyermekünket biciklizni.Csak szülöi felügyelet mellett hagyjuk gyermekünket biciklizni.
• A gyermek a használat alkalmával viseljen mindig cipöt és védösisakot.A gyermek a használat alkalmával viseljen mindig cipöt és védösisakot.
• Ne hagyjon egynél több gyermeket a biciklivel vezetni.Ne hagyjon egynél több gyermeket a biciklivel vezetni.
• FIGYELEM: veszélyes helyeken, mint nyílt utcákon, úszómedence mellett vagyFIGYELEM: veszélyes helyeken, mint nyílt utcákon, úszómedence mellett vagy  

mozgólépcsön, avagy lépcsö közelébe ne engedjük gyermekünket vezetni.mozgólépcsön, avagy lépcsö közelébe ne engedjük gyermekünket vezetni.
• Terhelhetösége: 25kgTerhelhetösége: 25kg



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

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

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

A villa szerelése:A villa szerelése: tolja a villát az kormánycsöbe úgy, ahogy azt a képen is ábrázoltuk (2a és tolja a villát az kormánycsöbe úgy, ahogy azt a képen is ábrázoltuk (2a és  
2b).2b).
Tolja a kormányt és a  felsTolja a kormányt és a  felsöö villahidat a Villa-cs villahidat a Villa-csövekbe, ahogyan a képen is ábrázoltuk. (2c)övekbe, ahogyan a képen is ábrázoltuk. (2c)
A vezércsö keresztül megy a felsö villahídon (A), ahogyan a képen is látható (2d). A villaA 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 közöttvégének 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 rögzítésétkeskeny, és kellö erös kezek vagy ütések egy gumikalapáccsal elösegítik a kormány rögzítését  
a villába.a villába.
Szerelje az állítócsavart ahogy az a képen is látható (2e). Használja az Inbuszkulcsot és húzzaSzerelje 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-fejmeg 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.szorosan a kormányba nem „ül“. Ezt PRELOADING- nak nevezzük.
Amint a villa-fej rögzítésre került, lazítson az állítócsavarokon kb. ¼ - ½ fordulatot. Ez lazítjaAmint 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.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 ésEllenörizze 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 amegállás nélkül mozognia kell. Miután a csavar szorosra lett húzva, rakja a gumiburkolatot a  
csavarra.csavarra.
Ülés:Ülés:  tolja az üléstartót az ülés csövébe ahogyan azt a képen is láthatjuk.. Majd húzzuk megtolja az üléstartót az ülés csövébe ahogyan azt a képen is láthatjuk.. Majd húzzuk meg  
az üléskapcsot az Inbuszkulccsal. (3a, 3b)az üléskapcsot az Inbuszkulccsal. (3a, 3b)
Kerekek és légnyomás: a kerekeket mindig 30 – 40 PSI (2,76 bar) között kell felpumpálni.Kerekek és légnyomás: a kerekeket mindig 30 – 40 PSI (2,76 bar) között kell felpumpálni.
Helyes ülésmagasság:Helyes ülésmagasság: a helyes magasság beállításához ültesse gyermekét a biciklire. a helyes magasság beállításához ültesse gyermekét a biciklire.  
Bizonyososdjon meg róla, hogy gyermeke lábai nem  érintik a talajt. Az ülésnek a csövénBizonyososdjon 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 szükségestalálható 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 kinövikállítsa be az ülés magasságát többször is, mert ebben a korban a gyermekek gyorsan kinövik  
méreteiket. A helyes ülésmagasság fontos a szakszerü használahatóság érdekében.méreteiket. A helyes ülésmagasság fontos a szakszerü használahatóság érdekében.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
• 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

Minden használat elött világosítsuk fel gyermekünket a biztonságos vezetésMinden használat elött világosítsuk fel gyermekünket a biztonságos vezetés  



fontosságágáról, az utcai közlekedési szabályokról és más veszélyekröl, amelyekfontosságágáról, az utcai közlekedési szabályokról és más veszélyekröl, amelyek  
az utcai közlekedés által bekövetkezhetnek.. Szülök és gyermekek együttaz utcai közlekedés által bekövetkezhetnek.. Szülök és gyermekek együtt  

olvassák végig ezt a biztonsági leírást.olvassák végig ezt a biztonsági leírást.


