
Kangaroo előre szerelhető gyerekülés kezelési, használati útmutató. 

( Jelen felszerelési útmutató a csomagolásban lévő eredeti ábrákkal illusztrált útmutatóval 

együtt érvényes) 

 

 

 

 

 

 A mellékelt felerősítő szettel a gyerekülés bármely normál kialakítású, egyenes 

Mountain Bike vázra felerősíthető (lásd az ábrát). Az alternatív felerősítő szett 

lehetővé teszi, hogy hajlított vázra is felrögzíthető legyen a gyerekülés, ez használható 

például női kerékpárok esetén. 

 

 A mellékelt felerősítő szett 28-35 mm átmérőjű kerek csövű vázakhoz alkalmas. 

 

 A gyerekülés felerősítésénél ügyeljen arra, hogy a felerősítő konzol ne érintkezhessen a 

váltó- és fékbowdenekkel, illetve semmilyen más alkatrésszel. Bizonyosodjon meg 

róla, hogy az ülés helyesen van elhelyezve és beállítva mielőtt meghúzná a csavarokat.. 

A helyes pozícionálásnál segíthet, ha a gyermekkel együtt történik a beállítás, de ezt 

mindképpen csak megfelelő körültekintés mellett és segítséggel együtt végezze. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kerékpár közben stabilan áll. 

 

 Az első gyerekülés használata során ügyeljen arra, hogy az ülés a kormány 

mozgathatóságát csökkentheti.  

 

 Abban az esetben, ha a gyerekülés felerősítésével a kormányzási szög mindkét oldalon 

45-foknál kisebbre csökken akkor a kormány lecserélése szükséges.  

 

 Amikor a gyerekülés rögzítve van a biciklin a kerékpár haladási sebessége csökkenhet. 

Szánjon időt arra, hogy megszokja az extra súlyt és az új tekerési pozitúrát. 

 

 Fontos, hogy a biztonsági pántok és a láb pántok mindig kellőképpen feszesre legyenek 

húzva. 

 

 A gyerekülés minden alkatrészét rendszeresen ellenőrizni kell és megbizonyosodni 

róla, hogy minden tartozéka jó állapotban van. 

 

 Ügyeljen arra, hogy az ülés felszíne ne forrósodhasson fel, különösképpen akkor, ha 

közvetlenül bőr is érintkezhet az üléshez. 

 

 További felrögzítő rendszerek állnak rendelkezésre, arra az esetre, ha az ülést több 

kerékpárnál szeretné használni. 

 

 Javasoljuk, hogy a felhasználó tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy a kerékpárra 

szerelhető gyermekülésekre vonatkozóan van-e külön jogszabály érvényben a 

felszerelés helye szerinti országban;  

 A gyerekülést ne használja olyan gyermek aki koránál fogva nem képes egyedül ülni. 

b) figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az ülést nem használhatja olyan gyermek, aki  

 Figyelemmel kell lenni arra, hogy az ülést csak olyan gyermekek használhatják, akik a 

kerékpár használatának tervezett időtartama alatt képesek segítség nélkül ülni;  



 Az ülés használata során időnként ellenőrizni kell, hogy a gyermek súlya magassága 

nem haladja e meg az ülés paramétereit. 

 A kerékpározás során ügyeljünk arra, hogy a gyermek ruházata, teste ne kerülhessen 

kapcsolatba a kerékpár mozgó részeivel. 

 Fordítsunk külön figyelmet arra, hogy ne legyenek éles részek amelyeket a gyermek az 

ülésben ülve megérinthet.  

 

 

Amennyiben a gyereküléssel, vagy a tartozékokkal kapcsolatban kérdése lenne , 

forduljon a forgalmazóhoz.  

 

Importőr: Neuzer Kft. 2500Esztergom Mátyás király utca 45. 

 

Forgalmazó: Velostar Kft 2500 Esztergom Kossuth L. u. 65. tel.: 06-1 420 3760 

 






