DĚTSKÁ TŘÍKOLKA
NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli
tento návod a dbali na dodržování všech uvedených instrukcí.

CZ 1

Dětská tříkolka je určena pro jízdu na neveřejných komunikacích (dvory, zahrady,
parky) za dohledu dospělé osoby.
Maximální zatížení (váha dítěte): 20kg
Doporučená věková hranice: pro děti od 3 let
CZ 2

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Hračka smí být smontována pouze dospělým.
Na poškození výrobku zapříčiněném neodbornými opravami nebo úpravami se záruka
nevztahuje.
Vždy překontrolujte před jízdou utažení šroubů a matic.
Děti smí jezdit na tříkolce pod dozorem dospělé osoby.
Nedovolte dětem jezdit na nerovném povrchu, u patníků, schodů a podobných místech,
které by mohly ohrozit bezpečnost dítěte.
Nedovolte ostatním dětem, aby dítě na tříkolce tlačili.
Ruční táhlo smí ovládat pouze dospělá osoba.
Tato dětská tříkolka není určena k provozu na pozemních komunikacích (silničnímu
provozu)!
Doporučujeme během jízdy používat ochranné pomůcky (alespoň helma na kolo, která
odpovídá schváleným bezpečnostním normám).
Dítě musí mít obuv, která pevně sedí na noze i pedálu. Děti nesmí jezdit naboso nebo
v sandálech.
Doporučujeme nosit dobře viditelné oblečení z reﬂexních materiálů.
V případě zjištění jakékoli závady je nutno jízdu přerušit a tříkolku dále nepoužívat. Zboží
předejte k reklamaci.
Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.
Tato hračka není určena pro děti do 3let!
Po vybalení tříkolky dejte z dosahu dětí všechny igelitové sáčky, igelitové sáčky mohou
být pro děti nebezpečné, hrozí nebezpečí udušení.

ÚDRŽBA
Před každou jízdou překontrolujte dotažení všech šroubů a matic, dle potřeby je dotáhněte.
Prohlédněte i plastové díly, pokud jsou prasklé, zlomené, děti nesmí tříkolku používat.
Tříkolku skladujte na suchém místě.
Tříkolku chraňte před dlouhodobým působením extrémních teplot.

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ
(Pokud je součástí dodávky ﬁgurka vydávající melodie)
Instalaci a výměnu baterií smí provádět pouze dospělí.
Odšroubujte kryt přihrádky na baterie, vložte 2ks 1,5V baterií typu AA.
Dbejte na správnou polaritu baterií.
Kryt nasaďte a našroubujte zpět.

CZ 3

Bezpečnostní upozornění - baterie
Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie
by mohly vytéct nebo explodovat.
Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
Baterie nevhazujte do ohně!
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

Alkalické baterie
Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě
jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
* Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

CZ 4

POPIS DÍLŮ

přední vidlice

řidítka

houkačka

přední kolo, pedály

zadní kolo, krytka kol

přední košík, přední blatník

zadní košík

sedlo

hlavní rám

táhlo

podložky, části ﬁxačního šroubu, upínací šroub, díl k upevnění
předního koše, sáček se šrouby

CZ 5

MONTÁŽ

Upevněte pomocí šroubů (3x12)
na přední vidlici oba pedály.

Na přední vidlici nasaďte přední
blatník a upevněte hlavní rám.

Nasaďte řidítka a nakonec
upevněte šroubem.

Na osu zadních kol navlékněte
podložku, kolo, podložku,
bezpečnostní podložku,
nakonec nasaďte a upevněte
krytku kola.

Sedlo upevněte pomocí dvou
šroubů (6x25).

Zadní košík nasaďte pomocí
spodních háků košíku na hlavní
rám. Košík zatlačte dolů,
ujistěte se, že všechny háky
řádně dosedly.

Na přední košík upevněte díl k
upevnění předního koše.

Táhlo nasaďte na hlavní rám,
Košík nasaďte na řidítka a
upevněte pomocí šroubu (4x12). nastavte výšku a upevněte
šroubem.

CZ 6

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla
neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,
kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických
možností a případného dalšího vývoje.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.

CZ 7

