1.

Generelt
Denne brugsvejledning indeholder oplysninger om sikker brug og pleje af den nye cykel (læs
vejledningen, før cyklen samles eller tages i brug). Cyklen må kun samles af voksne. Pas godt
på brugsvejledningen, da du evt. kan få brug for den senere. Ved problemer eller spørgsmål
bedes du kontakte forhandleren.
Vi ønsker dig god fornøjelse med cyklen.

2. Der tilrådes overvågelse af voksne. Vær opmærksom på at dit barn kan komme tilskade. Cykler
opfylder de europæiske normer ISO 4210 (minimum sadelhøjde højde 635mm elleror ISO 8098
( minimum sadelhøjde 435 mm til maximum højde 635) + EN 14782. Der ingen erstatningskrav
overfor producenten v ed uforsigtig brug af cyklen.
3. Ved brug af denne cykel er det anbefaler vi at barnet er iført en egnet påklædning og lukkede
sko. Vi anbefaler kraftigt at bruge cykelhjelm. Cyklen er ikke egnet til sportsudøvelse
(www.volare-bicycles.com ). Cyklen er ikke egnet til kørsel på stejle skrænter, skrånende
terræn eller trapper.
Sørg for at sikre svømmebassiner o.l. samt trapper i området, hvor dit barn cykler.
4. Anbefaling: Tjek at bagagebæren er ordentlig monteret. For køresikkerheden læs ikke for tunge
ting på bagagebæren.Max KAPACITETEN PÅ CYKLEN ER 115 KG Cykel 15 kg person 80
kg og bagage 20 kg. Bagagebæren må max læsse 20 kg og kun til bagage.Undgå at dække
baglygten og brug bagageremme ved transport. Tjek at bagagebæren sidder godt fast.
5.

Ibrugtagning:
Tag cyklen ud af emballagen, og læg alle enkeltdele frem. Kontrollér, at der ikke mangler
noget. Gem den medfølgende vejledning.
CYKLEN MÅ KUN SAMLES AF VOKSNE.

6.

Montering af sadlen:
Før sadelpinden ind i sadelrøret. Herunder skal du altid være
pmærksom på mærket, der angiver min. indstiksdybden i sadelrøret.
Tag hensyn til barnets størrelse. Sadlen skal indstilles således, at
barnet i hvert fald kan nå jorden med tåspidserne, og helst med hele
foden, for at kunne stå sikkert. Fastgør sadlen ved at skrue
sadelskruen fast på sadelrøret.

7. Montering af styr.
Før styret (inkl. håndbremsegreb og ringeklokke) ind i styrrøret. Bemærk
sikkerhedsmarkeringen på stangen. Indstil styret til den rigtige højde, og stram styrbolten godt.
8.

Montering af pedaler:
Pedalerne er mærket med et R (højre) og et
L (venstre) på gevindene. Monter pedalen,

L(LINKS)

R(RECHTS)
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der er mærket med R, med uret i højre pedalarm, og monter pedalen, der er mærket med L, mod
uret i venstre
pedalarm.
9. Støttehjul
Fjern ikke den tynde aksel møtrik. Monter låsebeslaget på cyklen og monter hjulet med den
udvendige møtrik juster støttehjulet så der er ca. 6mm luft til vejen. Tjek at skiver og
møtrikker er forsvareligt monteret inden cyklen tages ibrug. Anvend altid støttehjul ved 12” og
16” cukler.
10. Bremser:
1 x håndbremse til forhjul og frihjulsbremse på baghjul. Bremsen aktiveres ved at træde
baglæns.
11. Montering / indstilling af håndbremsen:
Håndbremsen er allerede monteret. Kontrollér, om bremsesko/-klodser
sidder helt inde ved fælgen. Efterjuster om nødvendigt. Kontrollér, om
bremsen fungerer korrekt. Hvis bremsegrebet har for stor frigang, skal du løsne
bremsewiremøtrikken og trykke bremseskoene/-klodserne mod fælgen med
den ene hånd, hvorefter du med den anden hånd strammer bremsewiren og
spænder bremsewiremøtrikken igen.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at indstille bremserne yderligere, kan
du ændre afstanden mellem bremsesko og fælge ved at
dreje justerskruen mod uret.Sørg for, at bremsewiren er
fast forbundet med bremsewiremøtrikken under.
justeringen. Stram kontramøtrikken igen, når
indstillingerne er foretaget
ADVARSEL:Skulle du få problemer med indstillingen, må du ikke
benyttes cyklen, før bremsen er indstillet af en
cykelhandler.
12. Cantilever eller V-bremse:
Brenmseskoen på cantilever/V-bremsen skal gå parallelt på fælgen.
Afstanden mellem bremsesko og fælg skal være 2-3 mm. Justering
af bremsen ved at løsnelåsemøtrikken og træk bremsegrebet tilbage,
Centrere bremsen og stram løsemøtrikken. Vær opmærksom på at højre
og venstre bremsesko rammer fælgen rigtige.for nærmere information
se foto.

13. Montering af forhjul

Hold hjulet i midten af forgaflen.
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Hold forsat hjulet i midten af forgaflen.
14. Forskærm

a. Fjern spændeskiven og bolt,hold forskærmen op mod
forgaffel røret.
b. Spæd møtrikken så fast at skærmen ikke kan rotere.
c. Tjek periodevis om skærmen sidder fast.

Cykler monteret med Canti bremse eller V bremse

Cykler mo
1. Fjern spændeskiven og bolt fra caliperen,hold
forskærmen op mod forgaffel røret.
2.Spænd møtrikken så fast at skærmen ikke kan
rotere.
3. Tjek periodevis om skærmen sidder fast.

Cykler monteret med caliper

15. Lys
Monter forlygter og baglygter når du cykler om aftenen, men også om dagen når det er mørke
eller tåget. Lygterne skal altid kunne ses og du må ikke køre på offentlig vej uden lys.
16. Smøring
Cyklen er fra fabrikken smurt. Nav pedaler kæde og kabler skal smøres efter behov. Kontakt din
cykelhandler hvis du ikke selv kan smøre din cykel.
17. Garanti
Der er lovlig garanti på varen. Ved ødelæggelse der er sket ved forkert brug eller vold mod
produktet gælder garantien ikke.
18. Anbefaling:
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Tjek cyklen jævntlig for skader og defekte dele.Hold siderne på fælgen rene.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kæden skal have olie.
Tjek at dæktrykket er OK.
Pedalerne skal tjekkes.
Vær opmærksom på at dit barn cykler med ordentlige sko. Ikke sandaler.
vær opmærksom på at dit barn bruger cykelhjelm.
Hvis du ikke kan fixe din cykel selv, så kontakt din cykelhandler.
Reservedele som du selv har monteret på cyklen kan påvirke kørselsevnen og være til
fare for dig selv.
h. Brug kun orginale reservedele.
i. Garanti: 2 år, kun på stel.
j. ISO-8098
aa: Cyklen er ikke velegnet til montering ag bagagebærer eller barnestol.
bb: Hver opmærksom på følgende dele vedrørende kørsel og
veligeholdelse.For/Baghjul, kæde og eger.

Forskellige skruer og møtrikker til cyklen:
Norm NM
Aksel møtrik for
Aksel møtrik bag
Forgaffelbolt
Styr skrue
Sadel skrue
Sadelstøtte skrue

22－25
25－29
15－17
16－18
16－18
9－12

Norm lbf.in
195－220
220－225
130－150
140－160
140－160
80－105

Vi har arbejdet på at levere et højt kvalitets produkt.Vi håber produktet er godt både fysisk og
pysisk og til stor glæde for Deres barn. Hvis barne kan kontrollere cyklen og ikke cyklen kontrollere
barnet, ja så har vi opnået vores mål.

E&L Cycles har et komplet udvalg af børnecykler i alderen fra 2 til 14 år i moderne farver og trendy
design. Du finder os på vores Website: www.volare-bicycles.com
Kubbinga B.V., Parallelweg 25, 1131 DM Volendam, the Netherlands. E-mail: info@kubbinga.nl
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Max 60 Kgs for 12"/14"/16"
Max 60 Kgs for 16"/18"
Max 115 Kgs for 20"/22"/24"/26"

under ISO-8098
under ISO-4210
under ISO-4210
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