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1-  Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve geleceğe yönelik kaynak olması için 

saklayınız.

Bu talimatı dikkate almazsanız çocuğunuz zarar görebilir.

2- Bu ürün büyüklerin gözetiminde kullanılmalıdır.Otoyol,cadde,sokak ve trafiğe açık alanlarda 

kullanılması yasaktır.

3-  1-3  yaş için uygundur. Çocuğunuz 20 kg'dan ağır ise ürünü kullanmayınız.

4-  Ürünün paketini açtıktan sonra boğulma tehlikesine karşı lastik poşeti imha ediniz.

5-  Paketi açtığınızda üründe kırık yada eksik parça olması durumunda ürünü kullanmayınız,

üretici firma ile iletişime geçiniz.

6-  Ürünü kullanırken ısı yayan elektrikli ev aletleri,fırın v.b. aletlerden uzak tutunuz.

7-  Çocuğunuz ürünü kullanırken engebeli zeminlerde kullanmasına engel olunuz.

8-  Ürün ile ilgili herhangi bir sorunda orijinal yedek parça kullanınız.

9-  Ürünü birden fazla çocuğun aynı anda kullanmasına ve bisikleti kullanan çocuk haricinde başka bir 

çocuğun iterek bisiklete hareket vermesine engel olunuz, bu durumun gerçekleşmesi çocuğunuza 

zarar verebilir.

10-  Kumanda borusu direksiyona yön vermek için kullanılmalıdır. Kumanda  borusuna, ürünü taşıma 

veya kaldırma amacıyla, yük verilmemelidir.

11- Ürünü çocuğunuz üzerinde ve itme kolundan iterken, çocuğunuzun ayakları hiçbir zaman 

pedallarda olmamalıdır. Çocuğunuzun ayakları daima ayaklık üzerinde olduğundan emin olunuz.

12- Ürünün kurulumunu bitirdikten sonra, çocuğunuzun kullanmasına müsaade etmeden önce 

ürünün kurulumunu doğru ve eksiksiz yaptığınızdan emin olmak için tekrar kontrol ediniz.

13- Gerekli kullanım becerisi kazanılmadan ve dikkatsiz kullanım sonucu kullanıcı ve 3. şahısların 

yaralanmasına sebep olabilir, düşme ve çarpma tehlikesine karşı dikkatli kullanılmalıdır. 

• 30° yıkama yapılmalıdır.
• Ağartıcı kullanmayınız.
• Ütülenemez.
• Kuru temizleme yapılmaz.
• Kurutucuda temizleme yapılmaz.

TENTE KUMAŞ YIKAMA TALİMATI:
Kumaş Karışımı: %100 POLYESTER

M6X55
(2 adet)

(1adet)

M5X35
(1 adet)

M5X30
(3 adet)

M5X15
(4 adet)

3,9X19
(2 adet)

M5
(7 adet)

M5K
(1 adet)

M6X40

1- GÜVENLİK BARİYERİ
2- KISA KUMANDA BORUSU
3- KUMANDA PLASTİĞİ
4- ELCİK PLASİĞİ
5- EMNİYET ÇUBUĞU
6-  8X105 PİM
7- KELEBEK SOMUN 
8- KADRO KAFA PLASTİĞİ
9- SEGMAN ve SEGMAN KAPAĞI

10- 3 NOKTA EMNİYET KEMERİ
11- KUMANDA TELİ
12- KUMANDA HORTUMU
13- BARDAKLIK (125-135 MODEL)
14- ÇANTA (135 MODEL) 
15- OTURAK PUF VE SIRT ETİKETİ
(modellere göre farklılık gösterebilir)
16- ARA PLASTİK (125-135 MODEL) 

1- Kısmi montajlı ana kadro,1adet M5x35 
civata, M5 kör somun ve 2 adet 3.9x19 
vida kullanılarak ayaklık plastiği gövde ile 
birleştirilir

2- Kadronun kafa kısmına, (8) kadro kafa 
plastiği takılır.

3- Başlık gövdesinin arkasındaki boşluğa 
kadronun kafa kısmı yerleştirilir.

4- Kadro ve başlık gövdesi, 8x105 pim ile birleştirilir. Başlık gövdesi’nin alt kısmından çıkan pim 
ucu segman ve segman kapağı ile sabitlenir.

5- Spiral hortumun, kumanda telinin üzerine 
geçirilmesi tavsiye edilir.
Kumanda plastiği (3) kumanda telinin “b”
ucuna resimde gösterildiği gibi geçirilir. 

6- Kumanda telinin "a" ucu başlık 
gövdesinin arkasındaki yuvada bulunan 
deliğe takılır.

7- Kumanda Telinin "b" ucuna takılan 
kumanda plastiği, kumanda borusuna denk 
gelecek şekilde yerine yerleştirilir.

8- Çamurluk 4 Adet M5X15  Vida ve M5 
somun ile sepet üzerine monte edilir.
Sepet kapağı resimde gösterildiği gibi 
yuvasına takılır. Arka sepet, kadronun arka 
kısmındaki tekerlek dingiline takılır.
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kumanda telinin “a” ucu

9- Kısa kumanda borusu ve kumanda 
plastiği 1 Adet M5x30  civata ve M5 çelik 

somun kullanılarak birleştirilir.

10- Ön teker, yan kısımlarında bulunan çatal ucu plastiği vasıtası ile başlık gövdesinin alt 
kısmında bulunan çatala, 2 adet m5x30 vida ve M5 somun kullanılarak, monte edilir. 

14- Güvenlik bariyeri birleştirilir. 
Tente kumaş takımı ile 
birlikte oturağa takılır. 

15- Ara plastik uzun kumanda borusu 
içerisine yerleştirilir. (125-135 model)

16- Uzun kumanda borusu resimde 
gösterildiği gibi, oturak arkasındaki delikten 

geçirilerek kısa kumanda borusu ile 
birleştirilir.

17- Uzun kumanda borusu M6x40 civata ve 
kelebek somun ile birleştirilir.

Kademe ayarı somun civata ile sağlanır.
125-135 model tek kademedir. 

11- Elcik plastiği direksiyonun tutma 
kollarına takılır.

12 - Kadro’ya oturak takılır.  M6x55 vidalar çapraz olarak bağlanır. 
Çapraz takılan vidalar, kelebek somunla sabitlenir.

13- 3 Noktalı emniyet kemeri Koltuk üzerindeki kemer boşluklarına resim (a) da gösterildiği gibi geçirilir. 
Kemer uçlarındaki boşluklara Resim (b) de gösterildiği gibi emniyet çubukları geçirilerek kemer bağlantısı tamamlanır
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