
Összeszerelési útmutató�   ❶

A kerékpár használata előtt ellenőrizze az alábbiakat:

• A hajtókart, a kormánykart és a pedálokat az össze-
szerelési utasítás és a meghúzási nyomaték ajánlások 
szerint helyesen szerelték fel.

• A nyereg beállítása megfelel a gyermeke magasságának. 
Állítsa be jól, hogy a gyermek biztonságosan tudjon elin-
dulni és leállni.

• A fékek hibátlanul működnek és megfelelő fékhatással 
rendelkeznek. Ellenőrizze, hogy a fékkarok könnyen 
elérhetők-e.

• A kerekeket megfelelően rögzítették a villába. Ellenőriz-
ze, hogy a kerekek szabadon forognak-e.

• A csavarokat és csavaranyákat és egyéb alkatrészeket 
megfelelőn meghúzták és helyesen szerelték fel. El-
lenőrizze azt is, hogy a gyors zárat is meghúzták-e meg-
felelően.

• A kerekek és abroncsok sérülésmentesen. Ellenőrizze, 
hogy kerékben nincsenek-e idegen anyagok.

• Ellenőrizze a gumik megfelelő levegőnyomását.
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A szülők felelőssége
A woom 1 CE címkével rendelkezik és megfelel az EN71 
(Játékok biztonsága) szabvány előírásainak. Azonban előre 
nem látható körülmények léphetnek fel miközben a gyerek 
a kerékpárt használja. Ezért hívja fel a gyermek figyelmét az 
elesés és összeütközés veszélyére, valamint arra, hogy mind 
a gyermeke, mind játszótársai esetleg megsérülhetnek.  
Mutassa meg gyermekének, hogyan kell használni helyesen 
a woom 1 kerékpárt, és a lábaival hogyan állíthatja meg azt  
biztonságosan bármikor.

Figyelem!
A gyermeknek strapabíró és biztonságos cipőt kell viselnie 
a woom 1 használatakor. A nagyobb biztonságos érdekében 
javasoljuk a woom gyermek fejvédő, valamint a woom kesz-
tyű viselését is.
Sohase hagyja felügyelet nélkül a gyermeket kerékpározni! 
Ne hagyja kerékpározni lépcsők, emelkedő, illetve lejtő vagy 
víz közelében!
Ne hagyja kerékpározni a gyermekét, ha hibát észlel a woom 
1 kerékpáron.
Mindig ellenőrizze, hogy a szelepsapkák jól meg vannak húz-
va, hogy a gyermeke ne tudja kicsavarozni azokat (lenyelés 
és fulladás veszélye!).
Bár az általunk kifejlesztett megoldásnak köszönhetően nem 
engedi a kormány kifordulását, fennáll a lehetősége annak, 
hogy a gumiszalagok elszakadnak. Meghibásodás esetén 
cserélje ki azokat. Online boltunkban kaphatók eredeti tar-
talék alkatrészek.

Helyes használat
A woom 1 nem felel meg a közúton való használat előírá-
sainak, így közúti forgalomban nem használható. Kizárólag 
játszótereken használható.
A woom 1 használatához vegye figyelembe az ajánlott test-
magasságot.
Az ülésmagasság az imbuszkulccsal nyitható bilincs oldá-
sa után állítható be a gyermek magasságának megfelelően 
– lásd még az összeszerelési utasítást. A gyermek lábának 
kissé behajlított helyzetben kell lennie és mindkét talpa ér-
jen le teljesen a talajra. A gyermeknek mindenkor képesnek 
kell leállítania a kerékpárt. Ellenőrizze, hogy a gyermek  
könnyedén képes-e elérni a kormányt.
Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást. A helyes  
nyomásérték a gumi oldala falán látható.

Fékek
A 1,5 éves kortól használható woom 1 kerékpárt használó 
gyermek valószínűleg nem rendelkezik olyan technikai is-
meretekkel, hogy megértse a fékrendszert és képes legyen 
a kéziféket használni a leálláshoz. Nagyon fontos, hogy Ön, 
mint szülő megértse, a gyermek nem képes mindig önmaga 
leállítani a kerékpárt. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy 
mindig legyen felnőtt felügyelete alatt.

A woom 1 megfelel az EN 71 (Játékok biztonsága) szabvány követelményeinek és vizsgálati előírásainak.
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