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AVERTISMENTE 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE ASAMBLAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI. 
ASAMBLAREA SE FACE DE CĂTRE UN ADULT. 
NU FOLOSIȚI ACEST APARAT DACĂ ESTE DETERIORAT SAU DEFECT. 
NU LĂSAȚI COMPONENTELE MICI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs.
Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.
Înainte de asamblare, citiți cu atenție toate instrucțiunile.  
O asamblare greșită poate face ca acest produs să fie un pericol. 
Vă rugăm să alegeți cu atenție părțile componente specificate în descriere.
Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!
Acest produs este recomandat pentru o greutate de maximum 25 de kilograme.
Asigurați-vă să fie complet montat și securizat înainte de folosire.
Doar adulții au voie să asambleze bicicleta.
Bicicleta este destinată unei singure persoane. Nu transportați mai multe persoane.
Copiii trebuie să călătorească numai însoțiți de un adult.
Copiii nu ar trebui să meargă cu bicicleta pe drumurile publice, scări și în alte locuri periculo-
ase, în caz contrar existând risc de accidentare.
Copilul care este pe bicicletă nu poate fi împins de către un alt copil.
Bicicleta este destinată unei singure persoane. Nu transportați mai multe persoane.
Articolele transportate în coş trebuie să fie fixate în mod corespunzător și să nu iasă în afară, 
astfel încât să nu incomodeze.
Respectă toate reglementările de trafic: indicatoare, semnale și marcaje.
Observă cu atenție mașinile care se deplasează în afara drumului.
Nu transportați niciodată alte persoane sau colete care restricționează câmpul vizual sau nu 
vă permite să controleze în mod adecvat bicicleta.
Circulați doar pe partea dreaptă a drumului, niciodată pe contra sens.
Nu vă țineți de camioane sau alte vehicule.
Reduceți viteza la toate intersecțiile, iar înainte de a intra în centrul intersecției asigurați-vă 
din stânga și dreapta.
Atenție la canalele de scurgere și alte obstacole ce pot apărea pe partea carosabilă.
Utilizați semnalele de mână pentru a avertiza participanții din trafic de intenția dumneavoas-
tră de a face un viraj sau de a opri.
Plimbați-vă cu bicicleta în condiții de siguranță.
Conduceți bicicleta cu grijă și aveți grijă de ceilalți participanți la trafic.
Este mai sigur să opriți înaite de intrarea în intersecție. În primul rând, utilizați frâna din spate 
și apoi frâna din față. Atunci când treceți prin apă frânarea este mai slabă.
Evitați să conduceți pe grătarele de canalizare de pe stradă.
Nu vă dezechilibrați în trafic sau nu vă înclinați de o parte și de alta, atunci când porniți la 

PAG
02



AVERTISMENTE 

PAG
03

drum.
Nu uitați - vremea ploioasă reduce frânarea bicicletei.
În cazul utilizării în ploaie sau pe șosea umedă, vizibilitatea și aderența sunt reduse, iar distan-
țele de frânare cresc.
Piesele de uzură precum anvelopele, frânele, roțile, direcția trebuie să fie verificate regulat de 
către părinte înainte utilizare. 
Nu utilizați niciodată bicicleta doar cu o singură roată ajutătoare. Utilizați bicicleta echipată cu 
roți ajutătoare pe un teren plat.
Șaua bicicletei se reglează în funcție de înălțimea biciclistului. Acesta trebuie să poată țină 
piciorul întins pe sol.
Verificați în mod regulat pneurile și identificați semnele de uzură, eventualele tăieturi, fisuri, 
ciupiri și înlocuiți pneurile avariate dacă este necesar. 
Verificati starea jantelor și prezența semnelor de uzură excesivă, de deformare, lovire și fisu-
rare. Întreținerea bicicletei trebuie să fie efectuată în mod regulat de un mecanic calificat.
La înlocuirea unei piese componente, trebuie să utilizați piese originale pentru a păstra per-
formanțele și fiabilitatea bicicletei.
Verificați periodic dacă componentele sunt în stare bună de funcționare și asigurați o întreți-
nere periodică. 
Țineți bicicleta departe de lumina directă a soarelui, departe de ploaie și umezeală sau în-
gheț pentru a prelungi perioada de viață a acesteia!
Expunerea prelungită la soare decolorează părțile din plastic.
Bicicleta se poate curăța cu o lavetă umedă cu apă călduță și detergent neutru.
Nu folosiți clor sau alte substanțe corozive pentru curățare. 
Niciun avertisment al producătorului nu poate înlocui prevenția și grija părintească!
A se folosi doar împreună cu echipament de protecție!

Greutatea totală maximă a bicicletei este:
12” greutatea bicicletei 8,5 kg + greutatea biciclistului 25 kg + 2 kg sarcina utilă a coşului
14” greutatea bicicletei 9,5 kg + greutatea biciclistului 30 kg + 2 kg sarcina utilă a coşului
16” greutatea bicicletei 11,5 kg + greutatea biciclistului 35 kg + 2 kg sarcina utilă a coşului
18” greutatea bicicletei 13,5 kg + greutatea biciclistului 40 kg + 2 kg sarcina utilă a coşului

Dimensiune 12” 14” 16” 18”

Grupa de vârstă 3-5 ani 3-7 ani 4-9 ani 5-10 ani

Categorii de vârstă
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Citiţi instrucţiunile cu atenţie înainte de asamblare!

1. cadrul superior
2. șa
3. catadioptru spate
4. roata din spate
5. apărătoare lanț
6. spițe
7. lanț
8. angrenaj pedalier
9. pedală
10. mâner

1. Index piese componente
11. ghidon
12. cadru
13. catadioptru față
14. suport furcă
15. furcă
16. axul roții din față
17. roată față
18. jantă
19. pneu
20. cadrul inferior
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ASAMBLARE

4. Montarea ghidonului

2. Unelte necesare pentru asamblare

3. Cerințe minime

Cheie reglabilă de 15mm - 17mm
Șurubelniță în linie de dimensiune medie
Șurubelniță în cruce de dimensiune medie

Aceste instrumente sunt necesare pentru a efectua etape de asamblare de bază pentru biciclete. Ele pot fi 
de asemenea folosite pentru a efectua operațiunile de reglementare și de întreținere. Uneltele speciale sunt 
folosite pentru  îndepărtarea protecției din spate, reglarea frânelor, presiunea și roțile ajutătoare. Nu sunt 
necesare instrumente speciale pentru efectuarea operațiunilor de asamblare și de întreținere normală .

Cerințe minime pentru lungimea picioarelor
În scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a bicicletei cadrul trebuie să 
aibă mărimea potrivită.
Pentru a verifica acest lucru , trebuie să existe o distanță minimă egală cu 1 
inch.
(A se vedea - figura).

Scule necesare :
Cheie reglabilă de 6 inch sau cheie fixă de 13 mm
Pentru utilizarea în siguranță a axului cu șurub și piuliță de strângere, trebuie să fie strânse .
1. Mai întâi se introduce ghidonul bicicletei (a se vedea desenul)
2. Apoi, se introduce ghidonul bicicletei în furcă și se strânge șurubul de pe capacul articulației de expansiune
(20 Nm)
3. Reglați ghidonul în sus sau în jos în funcție de cât este necesar și strângeți șurubul de conectare (20 Nm)
4. Așezați bara din burete pe ghidon.
5. Împingeți mânerul de la fiecare capăt al ghidonului.
6. Se montează maneta de frână pe ambele părți ale ghidonului (a se vedea figura).



ASAMBLARE

ATENŢIE:
1. Se introduce pistonul în capul tubului cel puțin până la linia minimă de inserție la o distanță de 2,5 inci
marcate pe mandrină.
2. Verificați ghidonul în ceea ce privește strângerea acestuia. Atenție! Dacă puteți muta înainte sau înapoi
ghidonul, o piuliță nu este suficient de strânsă.

SCULE NECESARE:
Șurubelniță în linie de dimensiuni medii, cheie reglabilă de 6 inci sau o cheie fixă de 15.
Pentru utilizarea în condiții de siguranță trebuie să asigurați axul pedalei de strângere cu cheia de brațul 
pedalier, potrivit pentru axul limbii în jos. Este important să se evite ruperea firului. Înlocuiți întotdeauna 
pedalele cu unele noi.
Găsiți literele „R” (dreapta) și „L” (stânga) marcate în relief pe axul pedalei.
Înșurubați pedala marcată cu „R” în orificiul pedalei de pe partea laterală a pinionului bicicletei și strângeți 
cu cheia.
Înșurubați pedala marcată cu „L” pe pârghia de pedală stânga apoi strângeți.

4. Montarea pedalei
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INSTRUMENTE NECESARE
Cheie reglabilă de 6 inci sau de 14 mm.

1. Introduceți postul scaunului în cadru așa cum este indicat de referință în postul scaunului și strângeți șuru-
bul de fixare cu cheia (18Nm).
2. Desfaceți șuruburile șeii și puneți șaua pe postul scaunului, apoi strângeți șurubul.
3. Setați poziția părții superioare a șeii paralelă cu linia de bază și strângeți piulița cu cheia de stâlpul scaunu-
lui de presiune șurubul și fixați șaua la înălțimea dorită.
4. Slăbiți piulița de pe stâlpul scaunului și fixați șaua la înălțimea dorită.

ATENȚIE:
Atunci când ajustaţi înălțimea șeii, ar trebui să fie de cel puțin 6,5 mm (vezi distanţa minimă de inserție), se 
introduce bara bara de prindere în interiorul cadrului până la înălţimea dorită.
5. Strângeți clema şeii. Se verifică dacă şaua este strânsă, încercând să rotiţi șaua. În cazul în care este slăbită, 
strângeți în continuare clema șeii.

ÎNĂLȚIMEA ŞEII:
Când este așezat pe șa în poziție șezut, genunchii ar trebui să fie ușor îndoiți, în timp ce unul dintre picioare 
se sprijină în pedală în poziția cea mai mică (a se vedea figura de mai sus).

5. Montarea șeii
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6. Montarea roților

Mai întâi, scoateți tampoane laterale.
Ansamblul roții laterale și demontarea cu exteriorul piulițele roților din spate pentru a stabiliza poziția lor 
terminală (vezi fig.)
Pentru a stabiliza poziția roții din spate desfaceți piulițele din exteriorul ansamblului. (vezi figura de mai 
sus).

ATENȚIE!
Roțile laterale ale unei biciclete pot întâmpina obstacole pe pistă, care pot duce la răsturnarea bicicletei.

figura 1

figura 2

6. Montarea și reglarea frânelor
Mânerul de frână „R“ (frână spate), ar trebui să se monteze pe partea dreaptă a ghidonului, iar mânerul de 
frână „F“ (frâna de față) trebuie să fie fixată pe partea stângă.

1. Ștergeți suprafețele laterale ale jantei cu un prosop de hârtie. Eficiența performanței de frânare este redu-
să semnificativ atunci când pe suprafața de frânare a jantei se află un strat de ulei.
2. Înclinați maneta în lateral și strângeți cu o șurubelniță.
3. După ce ați strâns bine trageţi de cablu în formă de arc de cerc pentru a vă asigura de strângerea maximă
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figura 5

figura 3 figura 4

4. Asigurați-vă că plăcuțele de frână nu ating janta în timpul rulării. În cazul în care saboții de frână atinge
janta slăbiți șurubul manșonului de blocare până când acestea oferă o rotire liberă a roții. Apoi strângeți din
nou piulița.
5. Asigurați-vă că frâna este eliberată în mod egal pe fiecare parte. În cazul în care nu reglați arcul de revenire.
6. În cazul în care frâna nu este eliberată, verificați motivul pentru ajustarea maxilarului. În cazul în care nu
aceasta este cauza reală, slăbiți piulița olandeză, apoi deșurubați doar o parte piulița de blocare și strângeți
piulița capacului. Reverificați eliberarea frânei și reglați din nou atunci când este cazul.
7. Pentru a instala controlul manual al frânei din spate, procedați la fel ca în cazul frânei din față respectând
pașii.
8. Fig. 5 arată poziția celor două puncte de ajustare. În cazul în care frâna nu calcă corect pe suprafața jantei
desfaceți piulița „O” de pe partea centristă a maxilarului și restrângeți piulița. Asigurați-vă că plăcuțele de
cauciuc se sprijină pe toată suprafața jantei în momentul în care sunt apăsate. Puteți face ajustări în sus sau
în jos a frânei mutând sabotul de frână pe fantă slăbind șurubul și piulița de braț „R” .

9. Verificați regulat toate șuruburile, piulițele, şaibele, strângeți atunci când
este nevoie. Niciodată nu plecaţi la plimbare cu bicicleta dumneavoastră dacă
acestea sunt slăbite.
10. După asamblare, toate plăcuțele de frână trebuie să fie de aproximativ
1/16 inch de jantă. Ajustați din nou, dacă este necesar.
11. În plus, se verifică dacă toate cablurile de frână intră și ies din scuturi în
linie dreaptă.
Slăbiți legăturile, ar trebui să îndepărtaţi saboții de frână de jantă aproxi-
mativ 1/16 inch. Apoi trageți, puneţi cablul și strângeți legăturile. Strângeți
manșonul de blocare de control fiind atent la accesoriile care sunt turnate în
manșonul de control.

(fig. 11). Pârghia să fie de 90 de grade între bază și partea din față a mânerului. Asigurați-vă de trecerea cab-
lului prin fantă.
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6. Cablul de prindere a frânei spate
IMPORTANT/NOTĂ:
Introduceți câteva picături de ulei la nivelul articulațiilor rotative, ocazional, în scopul de a asigura o mobili-
tate bună. 

1. Atașați mânerul la ghidon.
2. Atașați roata din față furcii din față și apoi strângeți-o.
3. Atașați furca față și ghidonul în cadru, apoi strângeți-le.
4. Fixați stabilizatorul pe cadru și apoi strângeți-l.
5. Fixați pedalele (NOTĂ: „R“ - dreapta, „L“ - stânga).
6. Așezați șaua pe tub, introduceți tubul în cadrul bicicletei și apoi strângeți clema.
7. Reglați saboții de frână și etrierul, strângeți-le și fixați apoi cablul.
8. Prindeți ornamentul din burete de bara de pe ghidon.



Verificați presiunea aerului din pneuri. Un pneu bine umflat reduce uzura acestuia, protejează janta și face 
mai ușoară și mai plăcută la plimbare.
ÎNTREŢINERE SĂPTĂMÂNALĂ
Verificați frânele, indiferent dacă acestea sunt eficiente. Ajustaţi-le dacă este necesar.
În cazul în care modelul de pe suprafața plăcuțelor de frână prezintă uzură sau sunt prea netede, efectul de 
frânare este redus, se recomandă înlocuirea saboţilor cu alţii noi.

REGLAREA LANŢULUI
Realizați următorii pași pentru a ajusta lanțul. Slăbiți piulițele roților din spate pentru a regla poziția până 
când lanțul are aproximativ 1/2 inch joc. Strângeți piulița roții pentru a asigura centrarea acesteia în cadru. 
Cuplu de strângere trebuie să fie 17 Nm roata din spate.

ÎNTREŢINERE
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În mod periodic, curăţarea se realizează pentru a îndepărta murdăria acumulată pe cadru, frâne şi jante. Pe 
lanț utilizaţi un agent de degresare în combinație cu o perie mică.
Utilizați un agent de curățare ușoară pentru piese vopsite si piese cromate .
După curăţare, ştergeţi cu o cârpă uscată. Apoi aplicați un strat subțire de ceară. Nu aplicaţi ceară pe supra-
faţa de frânare a jantei.
Eliminaţi uleiul de pe suprafața jantei.

După curățare, aplicați un ulei bun pentru a lubrifia lanțul de bicicletă. Se șterge excesul de ulei pentru a se 
evita acumularea de murdărie.
Lubrifierea cablurilor, asamblarea rulmenţilor roţii din față şi a rulmenților roţii din spate necesită îndemânare. 
Acest lucru trebuie făcut într-o unitate service autorizată.

TABEL DE CURĂȚARE PERIODICĂ ŞI LUBRIFIERE
Perioada de timp Componenta Întreţinere

săptămânal bicicleta Ștergeți-o cu cârpă umedă curată.

lunar bicicleta

O ștergeți cu o cârpă umedă 
apoi cu una uscată. Lustruiţi su-
prafețele metalice.
Nu lustruiți jantele.

lanţ
Utilizaţi un spray pentru compo-
nente mobile pentru a lubrifia 
lanțul.

schimbător viteze
Utilizaţi vaselină pentru a lubrifia 
partea din față și schimbătorul din 
spate.

frâna de mână Lubrifiaţi punctele de pivot şi 
pârghiile.

disc roată din spate Lubrifiaţi roata din spate sau bu-
tucul cu lanţ.

1. Curățare

2. Gresare
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