


Instrukcja użytkowania 
Uwaga: 
1. Prosimy zapoznać dziecko z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Przed użyciem należy 

ocenić możliwości dziecka oraz upewnić się, że plac zabaw jest bezpieczny.  
2. Maksymalna dopuszczalna waga: 30KG,Wiek 1-6.Nie należy obciążać rowerka ponad 

dozwolony limit wagowy. 
3. Obserwuj dziecko podczas zabawy i naucz je poprawnego korzystania z rowerka  
4. Należy użytkować rowerek z dala od ulic  
5. Należy użytkować rowerek z dala od rzek i zbiorników wodnych. 
6. Aby uniknąć wypadków nie należy używać rowerka w ciemności. Należy unikać jazdy na 

rowerku przy złych warunkach pogodowych  
7. Rowerek przeznaczony jest tyko dla dzieci 
8. Zabrania się podkładania jakichkolwiek części ciała pod koła (ręce, głowa, stopy itp.)  
Ostrzeżenie 
9. Użytkować z daleka od ulic i dróg. Dziecko powinno być pod stałą kontrolą rodzica. 
10. Nie wolno wkładać drobnych elementów rowerka do ust. 
11. Zabrania się obciążać rowerka wagą większą niż: 30KG 
12. Należy usunąć folię, aby uniknąć uduszenia podczas zabawy. 
13. Należy korzystać z rowerka zgodnie z instrukcją.  
Konserwacja 
14. Czyszczenie: aby uniknąć szybkiego zużycia, należy czyścić rowerek suchą szmatką.  
15. Przechowywanie: Trzymać w suchym miejscu z dala od wysokiej temperatury. 
16. Zaleca się okresowe sprawdzanie dokręcenia śrub.  
 

Montaż 

Spis części 
1. Rama  
2. Siedzisko 
3. Trzy koła (przednie koło z osią i pedałami)  
4. Kierownica  
5. Podpórki  
6. Pałąk zabezpieczający  
7. Rączka  
8. Drobne części zapasowe (dzwonek, zatrzask, małe pedały, oś kół, plastikowa sprężyna na 
kierownicę)  
9. Błotnik tylnego koła10.poduszka siedziska  
11. Daszek  
12. Kosz 



 
Krok1 
Montaż przednich kół: 
Połącz koła z widelcem przednim – patrz zdjęcie po lewej, a następnie dokręć śrubę jak na zdjęciu 
po prawej.  

 

 

Krok 2 
Montaż tylnego koła 
Przełóż oś przez środkowy otwór koła a następnie przez otwór w ramie. Dokręć nakrętki na osi. 



 
 

Krok 3 
Montaż osłony - łączy się z widelcem i kierownicą. Montaż z użyciem śrub.  

 

Krok 4 
Montaż siedziska– przełóż długą śrubę przez otwór w zacisku, połącz siedzisko i dokręć śrubę 
ręcznie 

 
 

Krok 5 
Montaż oparcia – umieść śrubę z pokrętłem w otworze ramy i połącz ją z oparciem. 



 

Krok 6 

Montaż błotnika tylnego koła - umieść błotnik nad kołem, umieść elementy w tylnej części ramy 

a następnie dokręć śruby. 

 

Krok 7 
Montaż pałąka zabezpieczającego - połącz pałąk zabezpieczający z siedziskiem. 

 

 
 



Krok 8 
Montaż rączki– umieść rączkę w środkowej części ramy i dokręć śrubą.  

 

Krok 9 
Montaż siedziska i wspornika - połącz wspornik daszka z otworem w siedzisku i umieść poduszkę 
siedziska na siedzisku.  

 

Krok 10 
Montaż kosza– połącz kosz z rączką za pomocą wkrętów. Umieść torbę na górnej części rączki w 
miejscu jej rozgałęzienia. 

 

Krok 11 
Montaż linki hamulca– jeden z końców połącz z tylną częścią ramy a drugi z przednią częścią 
ramy 



Krok 12 
Montaż podpórek – umieść małe, składane pedały pod ramą i dokręć je z użyciem długiej śruby. 

 
Krok 12 
Kontrola 
Sprawdź czy wszystkie śruby i wkręty zostały poprawnie dokręcone.  

 


