GÓRALEK
Jeździk dla dzieci
Nr artykułu: 110069
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„Góralek” – „jeździk” dla dzieci. Zabawka doskonała zarówno w ogrodzie przedszkolnym, na podwórku
jak i wewnątrz budynku. Dostarcza bawiącym się dzieciom dużo radości. Zaspokaja najważniejszą
potrzebę dziecka w wieku przedszkolnym – potrzebę ruchu. Doskonali przede wszystkim sprawność w
zakresie motoryki dużej, rozwija koordynację oraz równowagę czyli tzw. szósty zmysł - znajdujący się w
uchu wewnętrznym ośrodek równowagi – układ przedsionkowy. Zabawa „Góralkiem” to również idealne
przygotowanie malucha do bezstresowej nauki jazdy na prawdziwym rowerze. „Góralek” jest idealną
zabawką dla 3 – 4 latków oraz starszych przedszkolaków.

Znak towarowy - numer zgłoszenia -Z-370763
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać
suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować
powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów i rozpuszczalników.
BEZPIECZEŃSTWO:
Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony.
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi
elementami przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy.
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości
uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego elementami. Zachowaj instrukcję
użytkowania ze względu na ważne informacje.
DANE TECHNICZNE:
• rączki kierownicy pokryte są miękkim materiałem,
• wysokość do kierownicy - ok. 54 cm,
• wygodne siedzisko o płynnej regulacji wysokości – do 10 cm,
• ograniczony skręt kierownicy,
• koła o średnicy 27 cm,
• waga 2,8 kg, obciążenie do 20 kg,
• wysokość do siodełka min. 31 cm – max. 41 cm.

ZAWARTOŚĆ:
• solidna drewniana rama
i kierownica z kołami,
• 2 śruby M8 (L60 i L90),
• 2 podkładki
• 2 nakrętki,
• klucz do montażu,
• instrukcja.

Ostrzeżenie:
·"Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej". W szczególności kasków, rękawic, ochraniaczy na kolana i łokcie.
·"Nie używać w ruchu ulicznym".
·Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
·Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat o wadze do 20 kg.
·Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.
·Ciągnięcie rowerka za samochodem lub innym pojazdem jest zabronione.
·Rowerek przeznaczony jest dla jednej osoby. Nie powinien być używany jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko.
·Nie używać rowerka, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje.
·Nie używać części zamiennych innych niż te, które są aprobowane przez producenta.
·Zapobiegać dostępowi do schodów i stopni.
·Ze względu na brak oświetlenia, nie należy używać rowerka po zmroku.
·Montaż rowerka może przeprowadzić tylko i wyłącznie osoba dorosła.
·Dziecko nie powinno używać rowerka biegowego poza zamkniętymi pomieszczeniami, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
takich jak: deszcz, śnieg lub oblodzona nawierzchnia.
·Warunki takie sprzyjają wypadkom, upadkom, co może prowadzić do zranień i okaleczeń ciała.
·Należy pilnować, czy dziecko podczas jazdy nie zdejmuję rąk z kierownicy. Jazda bez trzymania kierownicy może być przyczyną
poważnych wypadków, zranień i okaleczeń ciała.
·Rowerek biegowy jest sprzętem sportowym.

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat,
z uwagi na wymagane umiejętności trzymania pozycji pionowej.
Niesie ryzyko upadku lub zranienia.
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Aby ustawić siodełko na odpowiedniej wysokości lekko odkręcamy śrubę za pomocą
klucza dołączonego do zestawu, następnie przesuwamy siedzisko i ponownie
dokręcamy śrubę tak, aby uniemożliwiła ona przesuwanie siedziska.
Sprawdzaj regularnie mocowania siedzenia, kierownicy itp.
Przed oddaniem rowerka dziecku, pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich śrub
i połączeń. Sprawdź czy kierownica nie ma luzów i skręca bez oporu. W razie
potrzeby zmień wysokość siodełka.
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INSTRUKCJA MONTAŻU ROWERKA:
1. Śruba M8
2. Podkładka
3. Nakrętka samokontrującą
Śruby M8 wbijamy lekko młotkiem w przygotowane kwadratowe gniazda, następnie
zakładamy nakrętki.
Przy kierownicy nakrętkę dokręcamy do oporu.
Ramę dokręcamy tak, aby kierownica przy skręcie nie napotykała na opór.
Najlepiej nakrętkę dokręcić do oporu, a następnie stopniowo odkręcać do
momentu, aż zlikwidowane zostanie tarcie. Kierownica powinna skręcać się lekko.

WYPRODUKOWANO W POLSCE

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM

