Model 60397+60398
Brugsanvisning
Tillykke med din nye løbecykel. For at få bedst glæde af løbecyklen, bedes du gennemlæse denne
brugsanvisning før ibrugtagning. Vi anbefaler dig at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference,
hvis du senere skulle få brug for at finde oplysninger om løbecyklen.

Tekniske data:

Sikkerhedsforanstaltninger

Str.:
Maks. belastning:
Materiale:
Tilbehør:

88x46x57 cm
35 kg
Stål
2 klistermærker til
dekoration af cyklen

Følg nøje brugsanvisningen, så forkert samling,
montering og brug af løbecyklen. Løbecyklen må
ikke på nogen måde modificeres! Løbecyklen
skal samles af en voksen.

Monteringsanvisning
Montering af hjulene
Fjern den sorte spændehætte
(1) og spændeskive med krog
(2) på begge sider af hjulene.

Skub cykelgaflen (3) ind
over akslen (4).

Placér krogen på
spændeskiven (5) i hullet på
cykelgaflen og skru den sorte
spændehætte fast på begge
sider af hjulet igen.
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Montering af forgaffel og cykelramme
(1) (2) Placér den sorte plastik
studs over forgaflen (rundede
side opad) og skub herefter
skub den forreste del af
cykelrammen over studsen.

Sæt plastikstudsen (4)
ned i cykelrammen fra
oven (5). Sørg for, at
studser og cykelrammen
sættes helt ned på
forgaflen.
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Skub først det sorte dæksel
(6) og dernæst
spændebeslag (7) på stangen
på cykelstyret.
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Montering af cykelstyr til cykelrammen
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(1) Skub stangen af cykelstyret ned i røret på
forgaflen. (2) Skyd spændebeslaget helt ned
til oversiden af den sorte plastikstuds. Sørg for,
at spændebeslaget her helt nede ved
plastikstudsen og fastspænd så
spændebeslaget. Vær opmærksom på, at
cykelstyret er lige.
Tip, placér forhjulet mellem dine ben, når du
skal ligestille styret.
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Montering af forgaffel og cykelramme
(1) Skub det sorte
beskyttelsesbeslag på
saddelstangen.

Sæt skruen (2) i hullet på
spændebeslaget (3) og
fang spændeskiven og
møtrikken på den anden
side af hullet.

(4) Sæt saddelstangen på plads
i hullet i ønsket højde og
fastspænd spændebeslaget (5)
ved hjælp af møtrikken. Sørg for,
at sadlen sidder lige. Skub til
sidst beskyttelsesbeslaget på
plads over spændebeslaget.
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Tips: Skuen kan sættes i fra både højre og venstre side. Er spændebeslaget en smule for stort, kan
det trykkes en smule eller fjern spændeskiven og stram til. Løsn derefter igen og sæt
spændeskiven på igen, så spændebeslaget kan strammes til.

Kør sikkert
1. Før cyklen benyttes, så kontrollér at den er korrekt samlet og beslagene er fastspændt.
2. Kun til børn på 3+ år. Kørslen bør overværes af en voksen.
3. Det bør anvendes cykelhjelm og evt. handsker, knæ- og albuebeskytter under kørsel.
Brug altid sko under kørslen.
4. Kun beregnet til 1 person ad gangen.
5. Brug kun på jævne overflader uden trafik. Må ikke bruges på offentlig vej.
6. Brug ikke cyklen, hvis den er i stykker.
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