
12 - palcový TRAINER BIKE
Pokyny a montážní návod 

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si tento návod k obsluze před montáží a jízdou na tomto kole. 

UPOZORNĚNÍ:
. Pro děti od 3 let a nahoru
. Maximální hmotnost dítěte : 30Kg
. Zkontrolujte a dotáhněte šrouby a vruty před každou jízdou
. Ujistěte se, že všechny komponenty fungují správně před každou jízdou
. Nahuštění pneumatik nesmí být větší, než je vyznačené na boku pneumatiky .
. Pokud je některý komponent poškozen nebo nefunguje správně , je třeba ho vyměnit před 
použitím produktu 

DŮLEŽITÉ

VAROVÁNÍ:
Dospělý musí pomáhat při  sestavování kola. Ujistěte se, že vaše kolo je plně sestaveno před jízdou. 
Přečtěte si a pochopte návod k obsluze před použitím kola.

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST
Toto kolo se nedoporučuje osobám mladším 3 let nebo přes 30kg .
Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní opatření uvedená níže. Porucha může  způsobit zranění nebo 
škodu na Vašem kole.
Prosím informujte své dítě o řádném zaobcházení s tímto kolem, také poučte vaše dítě, aby 
dodržovalo bezpečnostní opatření uvedená níže. 

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento model na cestách
A. noste helmu .
B. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
C. Vyzkoušejte si brzdění v bezpečném prostředí .
D. Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, svahů, příjezdové cesty , kopců, vozovek, alejí , bazénů 
nebo jiných vodnatých ploch.
E. Nikdy nejezděte na kole v deštivém počasí. Mokré povrchy můžou omezit brzdné dráhy při 
brzdění .
F. Nejezděte v noci
G. Nejezděte příliš blízko chodců.
H. Vyvarujte se nebezpečí, která může bránit vaši schopnosti ovládat své kolo. Díry a vyjeté koleje, 
nerovnoměrná plocha, bouře, štěrk , obrubníky, listí, louže a nečistoty mohou mít vliv na vaši jízdu 
a mít za následek ztrátu kontroly.
I . Nejezděte v terénu nebo na tvrdé ploše.
J. Držte obě ruce na řidítkách. 

UPOZORNĚNÍ: Brzděte opatrně, aby nedošlo k náhlému zastavení. 



MONTÁŽNÍ NÁVOD
Vyjměte kolo z krabice a zkontrolujte všechny chybějící nebo poškozené části.

( Všimněte si, že pneumatiky jsou nafouknuty vzduchem, ale můžou ztratit nějaký vzduch během 
přepravy) . 

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Montáž vidlic

2. Montáž zadního kola

3. Montáž předního kola

4. Montáž předního a zadního blatníku

5. Montáž zadní a ruční brzdy

6. Montáž řidítek

7. Montáž sedla


