
ECOQUICKPANDA gyereküléshez használati útmutató: 

 

A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a gyerekülés használatára és biztonságos 

felszerelésére vonatkozóan. A gyerekülés 26”-tól 28”-ig méretű kerékpárkhoz lett kialakítva amelyek 

nem rendelkeznek csomagtartóval.  

 

Szerelési útmutató: 

1. Rögzítse a lábtartót a gyereküléshez a B ábrának megfelelően. A lábtartót különböző helyzetekben  

    lehet rögzíteni. 

2. Rögzítse a tartó rudat (1) az A és C ábra szerint a gyereküléshez 

3. A rögzítő konzol (8, 9) felszereléséhez vegye elő műanyag hézagoló hüvelyeket (6, 7), és válassza ki 

   a szükséges a szükséges méretűt . Átmérő 28-tól 32mmig. A rögzítő konzolt az F és G ábra szerint 

   rögzítse. 

4. A gyerekülésnek a kerékpárra rögzítéséhez vezesse be a rögzítő sín (1) végeit a rögzítő konzolba  

   ( 8, 9)a H ábrának megfelelően, eközben nyomja a rögzítő konzolon lévő gombot a biztos rögzítés 

   érdekében. miután a rögzítő sínt ütközésig benyomta engedje el a biztosító gombot, és próbálja 

   meg a sínt kihúzni. Amennyiben a sínt megfelelően rögzítette az nem sikerülhet. 

5. A gyerekülés eltávolításához nyomja meg a rögzítő konzolon lévő biztosító gombot , és húzza ki a 

    rögzítő sínt az I ábrának megfelelően. 

 

Karbantartás: 

 

A karbantartás igen egyszerű és nem igényel ápolást. Néhány intézkedést kell ellenőrizni. 

- időnként ellenőrizni kell a rögzítő rendszernek a kerékpárra való megfelelő biztonságos  

  rögzítettségét.  

- szükség esetén a gyerekülést vizes ruhával, vagy szappannal kell tisztítani(semmiképpen ne 

használjon maró, vagy mérgező tisztító anyagot) 

- időnként ellenőrizze a biztonsági övet és más alkatrészek állapotát. 

- az ülőpárnát kéz meleg szappanos vízzel lehet tisztítani, majd kiterítve szárítani. 

 

Technikai tulajdonságok: 

 

Gyerekülés: Polypropilén 

Ülés: szivacs szövet bevonattal 

Szerelési anyagok: acél 

 

Biztonsági intézkedések: 

 

* A kerékpáros legyen idősebb 16 évesnél 

* A gyerekülés maximum 22 kg súlyú és 7 évnél nem idősebb gyermekek részére használható . Az  

   ülést csak olyan gyerekek használhatják akik önállóan tudnak ülni és a súlyuk nem nagyobb a 

   megengedettnél. 

*Miután a gyerek az ülésben helyet foglalt a biztonsági övet kapcsoljuk be , a feszességét állítsuk be, 

  úgy hogy a gyermek  kényelmesen üljön, és ne eshessen ki. 

* A gyerekülést sose használják a biztonsági öv nélkül.  



* A gyermek ne érhessen éles , szúrós részeket a kerékpáron, mivel ezek sérülést okozhatnak. 

* Ügyeljen arra, hogy a kerékpározás közben a gyermek megfelelően melegen legyen öltözve. Ezen  

   túlmenően javasolt a védő sisak használata. 

*A gyerekülésen látható az ülés súlypontja. Ügyeljen arra, hogy az ülés súlypontja ne essen 10 cm-el  

  a keréktengely mögé. 

* Használat előtt ellenőrizze a csavarok feszességét. Szükség esetén húzzon utána. 

* A gyerekülés minden módosítása, megváltoztatása a gyermek , vagy a kerékpáros biztonságát 

   befolyásolhatja. 

*A kerékpárt nem szabad úgy letámasztani, hogy a gyermek e gyerekülésben ül. 

*Amennyiben a kerékpárral más anyagot is szállít ügyeljen arra, hogy a kerékpár paraméterét ne  

  lépje túl. 

* Ügyeljen arra , hogy amennyiben a gyerekülésben gyermeket szállít a kerékpár  a kerékpár 

   össztömege megváltozik.    

* A biztosító övet akkor is kapcsolja be, ha nem szállít gyermeket az ülésben. 

 

Alkatrész lista: 

- Gyerekülés 

- Rögzítő rúd (1) 

- Rögzítő konzol  (8, 9) 

 - 4db M6x20-as csavar (2) 

- 4 db alátét (3) 

- 6 db M6x35-ös csavar (11) 

- 2 db műanyag persely (6, 7) 

- 10db M6-os anya (4, 12) 

- 1 db imbuszkulcs (10) 

 

 

Figyelem: a használati útmutató minden esetben az eredeti képes kezelési útmutatóval együtt 

érvényes. 


