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Základy bezpečnosti 

 Toto odrážedlo je určeno pro děti od 3 let a maximální nosnost je 30 kg. 
 Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody či poškození odrážedla. 
 SEZNAMTE VAŠE DÍTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.  
 Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby! 
 Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno. 
 Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, může dojít k poškození. 
 Odrážedlo je vhodné k venkovnímu i vnitřnímu použití.  

Upozornění: 
 Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů. 
 Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny části funkční. 
 Pokud je nějaká část poškozena, musí být opravena nebo vyměněna před dalším použitím. 
 Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit 

možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy. 
 Vyhněte se prudkým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu. 
 Vyhýbejte se ulicím a plochám, na kterých je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí negativně 

ovlivňuje jízdu, brzdění a také viditelnost. 
 Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí. 
 Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích! 
 Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 
 Nacvičte si brzdění na bezpečném místě. 
 Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a jiných vodních nádrží. 
 Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba. 
 Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit brzdnou dráhu při brzdění. 
 Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu. 
 Na odrážedle nejezděte v noci. 
 Při jízdě vždy používejte pevnou obuv. 
 Nejezděte blízko chodců. 
 Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nad odrážedlem ztratíte kontrolu. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, 

štěrk, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly. 
 Nejezděte v terénu a hrbolatém povrchu. 
 Řídítek se držte oběma rukama. 
 Při jízdě nevykonávejte další aktivity, netelefonujte a neposlouchejte hudbu. Je nutné, abyste při jízdě slyšeli. 
 Nikdy nenechávejte venku řídit dítě samé bez dozoru! 

Pokyny ke složení: 
1.  Díly vybalte z balení. Vyberte jedno z koleček, které bude sloužit jako přední kolo odrážedla. Na obou stranách osy kola 
odšroubujte šrouby a podložky. Osu protáhněte skrz otvory na vidlici. 
2. Háček zahákněte do malých otvorů na přední vidlici. 
3. Pod háčky umístěte podložky. Pomocí šroubováku pevně utáhněte šrouby vidlice. 
4. Na šrouby připevněte krytky. Popsaným způsobem složte i zadní kolo a připevněte jej k hlavní vidlici. 
5. Vidlice připojte pomocí dvou plastových ložisek. 
6. Objímku nasuňte na volný konec přední vidlice (nad plastová ložiska). 
7. Objímku nasuňte na T-část řídítek. Poté připojte T-část řídítek ke konci přední vidlice. Objímku utáhněte, tím připevníte řídítka 
k vidlici. Kryt objímky upravte tak, aby pevně seděl na objímce. 
8. Druhý kryt objímky protáhněte přes sedlovou tyč. Sedlovou tyč vložte do objímky, která se nachází na hlavním rámu. Objímku 
utáhněte, tím připevníte sedlovou tyč k hlavnímu rámu. Kryt objímky upravte tak, aby bezpečně kryl celou objímku. 
Odrážedlo je tímto připraveno k použití. 
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 Nastavení výšky sedadla: 

Výšku sedadla nastavte tak, aby dítě snadno dosáhlo celým chodidlem na zem a přitom mělo lehce pokrčená 
kolena. Řídítka by se měla nacházet v takové výšce, aby dítě mělo paže v horizontální pozici. Nechte dítě, aby si 
vyzkoušelo, zda se mu na odrážedle sedí pohodlně.  
Pravidelně kontrolujte, zdali je odrážedlo správně nastavené. 

 První jízda: 
Dítě relativně rychle pochopí, jak odrážedlo ovládat. Zkontrolujte, že dítě sedí na sedadle a ne na rámu odrážedla. 

 Jízda na odrážedle: 
Dítě se odráží od země střídavě pravou a levou nohou. K plynulejšímu a delšímu pohybu dojde, pokud se dítě 
odrazí celou plochou nohy, tzn. od paty až palcům. 

 Zatáčení: 
Pohyb odrážedla je řízen soustavou svalů dolní části zad a hýždí. Jakmile se dítě naučí odrážedlo ovládat, bude 
schopno lehkým pohybem na odrážedle zatáčet. Jízda na odrážedle pomáhá rozvíjet smysl pro rovnováhu, 
stimuluje tělesný i duševní vývoj dítěte a posiluje zádové svalstvo. 

 Brzdění: 
Odrážedlo zabrzdíte patami. Ujistěte se, že dítě jezdí pouze v takové rychlosti, že je schopno bezpečně zastavit. Je 
nutné, aby dítě mělo vhodnou obuv. 

 Údržba: 
Odrážedlo má pevnou konstrukci a je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zvyšují jeho odolnost.  
Výrobek pravidelně otírejte suchým hadříkem. K očištění použijte pečující přípravek.  

 
Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 

záruku 2 roky ode dne prodeje. 
Záruční podmínky 
 na odrážedlo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána. 
 Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahy 
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 
 Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, u které byl výrobek zakoupen. 
 

Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 
nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v 
tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice 
servis@mastersport.cz  
www.mastersport.cz 
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Základy bezpečnosti 

 Toto odrážadlo je určené pre deti od 3 rokov a maximálna nosnosť je 30 kg. 
 Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, či poškodenia odrážadlá. 
 ZOZNÁMTE VAŠE DIEŤA S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE. 
 Deti môžu používať odrážadlo len za dozoru dospelej osoby! 
 Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené. 
 Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Ak nie, môže dôjsť k poškodeniu. 
 Odrážadlo je vhodné k vonkajšiemu i vnútornému použitie. 

Upozornenie: 
 Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek 
 Pred každou jazdou kontrolujte, či sú všetky časti funkčné 
 Ak je nejaká časť poškodená, musí byť opravená alebo vymenená pred ďalším použitím 
 Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Helmu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže 

znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi. 
 Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu. 
 Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie zamedzuje 

jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti. 
 Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou. 
 Nepoužívajte odrážadlo na pozemných komunikáciách! 
 Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel. 
 Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste 
 Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží. 
 Odrážadlo môže naraz používať iba jedna osoba 
 Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť brzdnú dráhu pri brzdení. 
 Nepripájajte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardy. 
 Nepoužívajte odrážalo v noci. 
 Vždy noste pevnú obuv pri jazde. 
 Nejazdite blízko chodcov. 
 Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou. Diery, vyjazdené koľaje, 

nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly. 
 Nejazdite v teréne a hrboľatom povrchu. 
 Vždy sa držte riadidiel oboma rukami 
 Nenoste nič, čo by zamedzilo počuť. 
 Nikdy nenechávajte vonku riadiť dieťa samé bez dozoru! 

Pokyny k zloženiu: 
1. Diely vybaľte z balenia. Vyberte jedno z koliesok, ktoré bude slúžiť ako predné koleso odrážadlá. Na oboch stranách osi 
kolesa odskrutkujte skrutky a podložky. Os pretiahnite cez otvory na vidlicu. 
2. Háčik zaháknite do malých otvorov na prednú vidlicu. 
3. Pod háčiky umiestnite podložky. Pomocou skrutkovača pevne utiahnite skrutky vidlice. 
4. Na skrutky pripevnite krytky. Popísaným spôsobom zložte aj zadné koleso a pripevnite ho k hlavnej vidlici. 
5. Vidlicu pripojte pomocou dvoch plastových ložísk. 
6. Objímku nasuňte na voľný koniec prednej vidlice (nad plastové ložiská). 
7. Objímku nasuňte na T-časť riadidiel. Potom pripojte T-časť riadidiel ku koncu prednej vidlice. Objímku utiahnite, tým 
pripevníte riadidlá k vidlici. Kryt objímky upravte tak, aby pevne sedel na objímke. 
8. Druhý kryt objímky pretiahnite cez sedlovú tyč. Sedlovú tyč vložte do objímky, ktorá sa nachádza na hlavnom ráme. 
Objímku utiahnite, tým pripevníte sedlovú tyč k hlavnému rámu. Kryt objímky upravte tak, aby bezpečne kryl celú objímku. 
Odrážadlo je týmto pripravené na použitie. 
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 Nastavenie výšky sedadla: 

Výšku sedadla nastavte tak, aby dieťa ľahko dosiahlo celým chodidlom na zem a pritom malo zľahka pokrčené 
kolená. Riadidlá by sa mali nachádzať v takej výške, aby dieťa malo paže v horizontálnej polohe. Nechajte dieťa, 
aby si vyskúšalo, či sa mu na odrážadle sedí pohodlne. 
Pravidelne kontrolujte, či je odrážadlo správne nastavené. 

 Prvá jazda: 
Dieťa relatívne rýchlo pochopí, ako odrážadlo ovládať. Skontrolujte, že dieťa sedí na sedadle a nie na ráme 
odrážadlá. 

 Jazda na odrážadle: 
Dieťa sa odráža od zeme striedavo pravou a ľavou nohou. K plynulejšiemu a dlhšiemu pohybu dôjde, ak sa dieťa 
odrazí celou plochou nohy, tzn. od päty až palcom. 

 Zatáčanie: 
Pohyb odrážadlá je riadený sústavou svalov dolnej časti chrbta a zadku. Akonáhle sa dieťa naučí odrážadlo 
ovládať, bude schopné ľahkým pohybom na odrážadle zatáčať. Jazda na odrážadle pomáha rozvíjať zmysel pre 
rovnováhu, stimuluje telesný i duševný vývoj dieťaťa a posilňuje chrbtové svalstvo. 

 Brzdenie: 
Odrážadlo zabrzdíte pätami. Uistite sa, že dieťa jazdí iba v takej rýchlosti, že je schopné bezpečne zastaviť. Je 
nutné, aby dieťa malo vhodnú obuv. 

 Údržba: 
Odrážadlo má pevnú konštrukciu a je vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zvyšujú jeho odolnosť. 
Výrobok pravidelne utierajte suchou handričkou. Na očistenie použite ošetrujúci prípravok. 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
záruku 2 roky odo dňa predaja. 

Záručné podmienky 
 na odrážadlo sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy. 
 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 
 Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 

- mechanickým poškodením 
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahmi 
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi 

 Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom. 
 Záruku je možné uplatňovať len u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 
 
Copyright - autorská práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku 
treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s. r. o. . Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
 
TRINET Corp.,  s. r. o. 
Cesta do Rudiny 1098  
024 01 Kysucké Nové Mesto
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Safety information 

 The balance bike is suitable for children from 3 years. The maximum load capacity is 30 kg. 
 Please read the user manual and assembly instruction before using this product to prevent damage or serious death. 
 MAKE SURE THAT YOUR CHILD HAS BEEN INSTRUCTED AND UNDERSTANDS THE SAFETY INFORMATION BEFORE USING 

THE BALANCE BIKE.  
 Children can ride the balance bike only with a constant supervision of an adult. 
 Make sure that the balance bike has been properly assembled before the ride. 
 Make sure that you have read the manual before using the balance bike to prevent damage. 
 The balance bike is suitable for indoor and outdoor use.  

Caution: 
 Check if all the screws have been tightened properly before each ride. 
 Check if all the parts are fully functional and not damaged before each ride. 
 Damaged part has to be replaced or repaired immediately. 
 Make sure your child wears helmet and protectors (knee, elbow and wrist protectors) and solid shoes. Wearing 

protectors can reduce the risk of injury. However, it cannot prevent all the injuries. 
 Avoid sharp impacts, covers, grates and drainages as well as sudden surface type changes while riding the balance bike. 
 Avoid roads and highways. Do not ride on wet surfaces and over small obstacles like sand, gravel, litter or twigs. Do not 

ride when it rains because the safety of riding, braking and visibility can be compromised. 
 Slow down when riding down a slope. 
 It is strictly prohibited to ride the bike on roads and highways! 
 Do not ride in a close distance to motor vehicles. 
 Learn how to brake indoors before riding the balance bike. 
 Do not ride on steps, steep slopes, narrow pathways, close to swimming pools or other bodies of water. 
 Do not allow to use the bike by more than one person at the same time. 
 Do not use when it rains. Brakes may become less efficient when wet. 
 Do not connect any wagons, carriages. Do not let other children on roller skates/ skateboards to hold on the bike when 

riding. 
 Do not ride the bike at night. 
 Always wear appropriate shoes. 
 Do not ride in a close distance to pedestrians. 
 Do not ride on uneven and rough terrain. 
 Control the bike with both hands on handlebars. 
 Do not read, listen to music or talk on the phone while riding the bike. Don’t wear anything that restricts your hearing. 
 Don’t leave your child riding the bike unattended! 

Assembly instructions: 
1.  Open the carton and take all the parts out. Select one wheel as the front wheel and remove screws and washers from both 
sides. Cross the axes of the wheel through the opening on the fork. 
2. Add a ring with a hook on it and hook it to the front fork through two small openings on the fork. 
3. Place a washer under the hook. Tighten the screws to finish attaching the fork. 
4. Cover the screws with protective caps. Follow the instructions and assembly the rear wheel. 
5. Connect the two forks together with two plastic bearings. 
6. Slide the clamp on the open end of the front fork just above the plastic bearing. 
7. Slide the clamp on the T-handle of the handlebar. Connect the T-Handle to the end of the front fork. Tighten the clamp to 
secure the handlebar to the fork. Slide a clamp cover over the clamp for a tight fit. 
8. Pull the second clamp cover through the saddle post. Put the saddle post to the clamp which can be found on the main frame. 
Tighten the clamp to secure the saddle post and main frame. Slide the clamp cover over the clamp for a tight fit. 
The balance bike is ready for use. 
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 Saddle adjustment: 

The saddle should be high enough for your child to reach the ground with the whole foot but to still have its knees 
bent at the same time. The handlebar should be high enough for the child to have it horizontal to its body. Make 
sure that your child is sitting comfortably.  
Check the saddle and handlebar position regularly.  

 Learning how to control the balance bike: 
A child will learn relatively quickly how to control the balance bike. Make sure that the child is sitting on the 
saddle and not on the frame! 

 Riding the balance bike: 
Encourage your child to push on the ground using their feet. Remember to encourage them to look where they 
are going, not at their feet. They will need to sit up and look straight ahead. 
It helps to have someone up ahead to look at, as toddlers are distracted easily.  
Do this many times and your child will naturally sit on the saddle and pick up speed.  

 Steering: 
Once they have mastered lifting their feet, you can help them to steer the bike by getting them to lean and 
turning the handlebars gently. Riding a balance bike stimulates the physical and mental development and 
strengthens the back muscles. 

 Braking: 
If they want to slow down just remind them to put their feet down. Make sure that your child is only going in such 
speed to be able to brake safely. 

 Maintenance: 
The balance bike has a sturdy construction and is made of durable high-quality materials.  
The product should be wiped regularly with a dry soft cloth. To clean it from dirt, use protective cleaning agent. 
 
The balance bike is suitable for indoor and outdoor use. 
 

WARRANTY 
for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery 
to the original purchaser. 

 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, 
neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss 
of use. 

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 

© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this owner´s manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or 
become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. 
 
Reproduction prohibited! 

 
Address of local distributor:  
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Sicherheitsinformation 

 Das Kinderlaufrad ist für Kinder von 3 Jahre geeignet. Die maximale Belastung ist 30 kg. 
 Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Umfallrisiko und Produktbeschädigung zu 

vermeiden. 
 SICHERN SIE SICH, DASS IHR KIND INFORMIERT ÜBER RISIKEN WURDE, UND DASS ES DIESE INFORMATION VERSTEHT.  
 Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Aufsicht eines Erwachsenen das Kinderlaufrad benutzen. 
 Sichern Sie sich vor der ersten Fahrt, dass das Kinderlaufrad ordentlich zusammengestellt wurde. 
 Das Kinderlaufband ist für innen und außen geeignet.  

Hinweis: 
 Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben ordentlich festgezogen wurden. 
 Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile voll funktionsfähig und nicht beschädigt sind. 
 Beschädigte Teile müssen sofort repariert oder ersetzt werden. 
 Das Kind muss beim Fahren einen Sicherheitshelm, Protektoren und geeignete Schuhwerk tragen. Der Sicherheitshelm 

und Protektoren können das Umfallrisiko verringern. Sie können leider nicht vor allen Verletzungen schützen. 
 Vermeiden Sie stärke Aufprälle, Kanäle, Roste und plötzliche Veränderung des Terrains. 
 Sie dürfen mit dem Kinderlaufrad nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Es darf nur auf geeigneten Bahnen und auf 

privaten Grundstücken gefahren werden. Fahren Sie nicht an Orten, an denen das Kinderlaufrad Sand, Erde oder Salz 
ausgesetzt ist. 

 Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee. Wenn es regnet, das Bremsen und Sichtbarkeit können beeinträchtigt werden. 
 Bei der Bergabfahrt lassen Sie Ihr Kind nicht zu schnell. 
 Es ist verboten mit dem Kinderlaufrad auf öffentlichen Straßen zu fahren! 
 Fahren Sie mit Abstand von Fahrzeuge. 
 Damit das Abbremsen des Kinderlaufrades jederzeit sicher beherrscht werden kann, üben Sie das Abbremsen zu Anfang 

mit dem Kind sehr gewissenhaft. 
 Das Fahren des Kinderlaufrades in Straßennähe und in ähnlichen Gefahrenbereichen (z. B. an Gewässern oder 

Schwimmbeckenbereichen, treppennahe Bereiche, u. ä.) ist grundsätzlich zu unterlassen!  
 Das Kinderlaufrad darf jeweils nur von einer Person benutzt werden. 
 Bei Regen oder Schnee nicht benutzen! 
 Befestigen Sie keine Wagen oder dergleichen an das Kinderlaufrad und ziehen Sie keine anderen Personen auf 

Fahrrädern, Skateboards oder Rollschuhen. 
 Fahren Sie nicht im Dunkeln oder an Orten, an denen Sie den Untergrund nicht deutlich sehen können. 
 Ihr Kind muss immer geeignete Schuhe tragen. 
 Halten Sie beim Fahren auf dem Kinderlaufrad genügend Abstand zu anderen Personen. 
 Halten Sie den Lenker mit beiden Händen. 
 Benutzen Sie kein Handy oder dergleichen, während Sie auf dem Kinderlaufrad fahren. 
 Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf dem Kinderlaufrad zu fahren! 

Montageanleitung: 
1. Packen Sie alle Teile aus. Wählen Sie ein Rad als das Vorderrad und entfernen Sie beide Schrauben und Unterlegscheiben. 
Überqueren Sie die Achsen und stecken Sie sie in die Öffnungen an die Gabel. 
2. Schieben Sie die Sicherungsbleche wie abgebildet auf die Achse. Befestigen Sie das Vorderrad mit den Hutmuttern.  Achten 
Sie darauf, dass sich die Haken der Sicherungsbleche in den dafür vorgesehenen Löchern befinden. Prüfen Sie vor der Montage, 
das Lagerspiel und die Kontermutter der Achse auf festen Sitz. Falls sich die jeweils beiden Muttern der Achse zu sehr gelockert 
haben, ziehen Sie diese nur handfest an, sodass sich das Rad noch vollkommen ungehindert drehen lässt. Anschließend drehen 
Sie die Muttern gegeneinander an. 
3. Sichern Sie eine Unterlegscheibe unter die Muttern. Ziehen Sie die Schrauben fest. 
4. Setzen Sie die Endkappen auf die Schrauben ein. Montieren Sie das Hinterrad laut Schritte 1 – 3. 
5. Verbinden Sie die zwei Gabel mit zwei Plastiklagern zusammen. 
6. Schieben Sie die Klemmschelle von oben auf den Gabelschaft. Achten Sie darauf, dass die Klemmschelle vollständig an den 
Lenkerbuchsen anliegen. 
7. Schieben Sie die Klemmschelle auf den Lenker. Verbinden Sie den Lenker zum Gabelschaft. Befestigen Sie die Klemmschelle. 
Achten Sie darauf, dass die Klemmschelle vollständig an den Lenkerbuchsen anliegen. 
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8. Schieben Sie die Sattelklemme von oben auf die Sattelstütze. Verbinden Sie die Sattelstütze und Hauptrahmen mit der Hilfe 
der Klemmschelle, die sich auf dem Hauptrahmen befindet. Ziehen Sie die Klemmschelle fest. 
Die Montage ist komplett.  

 Höhenverstellung: 
Die Sattelhöhe des Laufrades muss immer optimal auf die Beinlänge des Kindes eingestellt werden. Sitzt das 
Kind auf dem Laufrad, müssen beide Fußsohlen noch sicheren Bodenkontakt haben. 
Die Höhenverstellung muss regelmäßig kontrolliert werden. 

 Erste Schritte: 
Jedes Kind kann relativ schnell verstehen, wie wird das Laufrad gefahren. 
Kontrollieren Sie immer, dass Ihr Kind auf dem Sattel und nicht auf dem Hauptrahmen sitzt. 

 Gebrauchsanweisung: 
Sobald Ihr Kind fähig ist, mit dem ganzen Fuß den Boden zu erreichen, ist es auch fähig, das Laufrad zu 
fahren. Keine lange Erklärung ist nötig, lassen Sie das Kind die Fahrt versuchen und beobachten Sie, was das 
Kind schafft. Kinder sind Meister des DE 29 Lernens und meistens sind sie fähig, sehr schnell festzustellen, 
wie man sich mit dem Laufrad bewegt und wie es man lenkt. 

 Bremsung: 
Es wird mit Füssen gebremst. Achten Sie bitte darauf, dass das Kind immer anhalten kann und dass es 
geeignete Schuhe trägt! Wir empfehlen keine Schuhe mit einer freien Ferse oder Spitze  

 Wartung: 
Wischen Sie das Laufrad regelmäßig mit einem trockenen Lappen und lagern Sie es an einem trockenen Ort. 
 

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis dem ersten Besitzer eine 
Garantie von 2 Jahren von dem Tag des Verkaufes. 

Die Garantie gilt nicht auf Beschädigungen, die aufgrund Fehlbenutzung, Vernachlässigung oder gewerblicher 
Nutzung verursacht wurden, zufällige oder absichtliche Beschädigungen. 

Beschädigungen, die nach Wiederverkauf endstanden, gewerbliche Beschädigung oder Nutzenausfall sind aus der 
Garantie ausgeschlossen. 

Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und bei normaler Verwendung. Reparaturen müssen nur von einem 
autorisierten Händler gemacht werden. Sonst ist die Garantie ungültig. 

Copyright - Autorenrecht 
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt dieses Benutzermanuals.  
Autorenrechte verbieten die Reproduktion der Teilen der Anleitung oder als das Ganze von der dritten Seite ohne die ausdrückliche 
Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung für das Patent der 
Benutzung dieses Benutzermanuals über. 

 

 Die Adresse des lokalen Verteilers: 


