Felelõssége teljes tudatában nyilatkozik, hogy a termék megfelel a
gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011 (X.5.) NGM renndeletnek
és az Európai Parlament és a tanács 2009/48/EK irányelvének.

KP008/1
ANLEN futókerékpár

Teljesíti az EN 71-1:2005, EN-71-2:2006 és
az EN 71-3/AC:2002 szabványok ide vonatkozó követelményeit.
Vizsgálati szám: 028-70091848-100

Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk és köszönjük, hogy megvásárolta ezt a futókerékpárt. Ez a kerékpár fejleszti gyermeke mozgását és
egyensúlyérzékét. Ezáltal könnyebbé válik gyermeke számára a késõbbiekben a kerékpározás elsajátítása. Kérjük,
ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására is.
Beállítás
A Futó Kerékpár már a gyártó által elõszerelt állapotban van.(1.ábra)
Az ülés a legalacsonyabb pozícióban van a kezdõk számára. Az ülés magasságának beállításához lazítsa meg a
nyeregcsövet rögzítõ csavart és változtassa meg az ülés helyzetét a kívánt magasságba. Majd húzza meg a
csavarokat.(2.ábra) A szerelést csak felnõtt személy végezheti.
A kormányt a kormányszáron található csavarral lehet állítani. A kormány magasságának beállításához lazítsa meg a
kormányszárat rögzítõ csavart és változtassa meg a kormány magasságát. Majd húzza meg a csavarokat.(3.ábra) A
szerelést csak felnõtt személy végezheti.
Lásd a túloldalon található képeket.
Figyelem: a csavarokat nem szabad nagyon erõsen meghúzni (túlhúzni).
Fontos biztonsági szabályok
1. Ez a játék 3-6 éves gyermekeknek ajánlott, 3 év alattiak ne használják.
2. Ellenõrizze le, hogy minden alkatrész jó állapotban van és a csavarok, kerekek megfelelõen
vannak-e rögzítve.
3. Megfelelõ biztonsági felszereléssel ajánlott a játékot használni (sisak, kéz és könyökvédõ..)
4. Maximális teherbírás 25 kg
5. Egyszerre csak 1 személy használhatja!
6. Ne használja trükkökre, ugrásokra és egyéb mutatványokra! Ez a kerékpár nem az efféle
használatra lett tervezve.
7. Ez a kerékpár nem alkalmas közúti közlekedésre. Ne használja közutakon!
8. Ne használja rossz idõjárási körülmények között (esõ, hó, köd…) vagy forgalmas helyeken
(járdák, utak). Parkokban vagy magánterületen ajánlatos használni.
9. Ez a Futó Kerékpár nem alkalmas egyenetlen vagy köves felületeken történõ használatra.
Az ilyen felületek kárt tehetnek a kerékpárban és a használójában is. A kerékpár használata
közben tartsa távol gyermekét a lépcsõktõl, lépcsõházaktól. Gyõzõdjön meg róla, hogy a
kerékpárt megfelelõ méretû területen használják, ahol nincsenek meredek lejtõk és lépcsõk.
10. Vegye figyelembe, hogy ez a termék kis alkatrészeket is tartalmaz, amelyeket 3 év alatti
gyermekek lenyelhetnek.
11. A fenti biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos, de akár halálos baleseteket
is okozhat.
12. A szülõknek vagy a felügyelõ személyeknek meg kell gyõzõdniük arról, hogy a gyerekek
megtanulták a kerékpár helyes és biztonságos használatát.
Karbantartás
1. Tisztítsa enyhén nedves puha ronggyal.
2. A terméket nem szabad magas hõmérsékletû, intenzív napsugárzásnak kitett poros helyen
tárolni. Tartsa a kerékpárt szárazon.
3. Meghibásodás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.
Technikai probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot egy szerelõvel, szakemberrel.

Ne hagyja, hogy gyermeke felügyelet nélkül használja ezt a kerékpárt!

2.ábra
A nyeregmagasság állítása

3.ábra

A nyeregmagasság állítása

A szerelést csak felnõtt személy végezheti!
A kormányt maximálisan csak a kormányszáron
található jelölésig emleheti fel!

1. A kormány magasságának beállításához lazítsa
meg a kormányszár rögzítõ csavart.
2. Változtassa meg a kormány helyzetét a kívánt
magasságba!
3. Húzza meg a csavarokat!

A szerelést csak felnõtt személy végezheti!
Az ülés maximálisan csak a nyeregcsövön található
jelölésig emleheti fel!

1. Az ülés magasságának beállításához lazítsa meg a
nyeregcsövet rögzítõ csavart.
2. Változtassa meg az ülés helyzetét a kívánt
magasságba!
3. Húzza meg a csavarokat!

1.ábra

