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Video návod k montáži

Questions?



Please contact your
nearest woom partner!

woombikes.com

Srdečně blahopřejeme k zakoupení odrážedla woom 1!
Vybrali jste si dětské odrážedlo woom 1, které bylo vyvinuto speciálně pro malé děti s použitím nejnovějších technologií a nejlepších
materiálů. Pokud ho budete správně používat a udržovat, vaše dítě si
s ním užije spoustu zábavy.

Před první jízdou se ujistěte, že:
MM Sedlo a řídítka byly upevněny s požadovanou pevností.
MM Poloha sedla odpovídá výšce vašeho dítěte, které se
může bezpečně rozjet i zastavit.
MM Brzdy jsou funkční a brzdová páčka je pro vaše dítě snadno
a pohodlně dostupná.
MM Kola pevně sedí ve vidlicích rámu a lze jimi snadno otáčet.
MM Šrouby a další součásti jsou dobře uchyceny a rychloupínáky jsou utažené.
MM Pneumatiky, ráfky a rámy jsou bez poškození a cizích těles.
MM Pneumatiky mají doporučený tlak vzduchu. Viz boční
strana pneumatiky.

Odpovědnost rodičů
Odrážedlo woom 1 je označeno nálepkou CE a splňuje EN71
(bezpečnost hraček). Přesto mohou během provozu vznikat
nepředvídatelné situace pro vaše dítě. Upozorněte proto své
dítě na nebezpečí, k nimž může dojít při pádu nebo srážce a
která mohou vést k zranění vašeho dítěte nebo jiného dítěte, které si s ním hraje. Ukažte svému dítěti, jak se správně
woom 1 používá a jak má nohama kdykoliv bezpečně zastavit.

Výstražná upozornění
Dítě musí při jízdě na odrážedle woom 1 nosit pevnou a uzavřenou obuv. Pro lepší ochranu doporučujeme nosit dětskou
přilbu woom a rukavice woom. Nikdy nenechávejte své
dítě jezdit bez dozoru! Nejezděte v blízkosti schodů, svahů,
šikmého terénu nebo vody! Když dojde k závadě na odrážedle woom 1, nenechte na něm dítě dále jezdit. Vždy zkontrolujte pevné dotažení čepiček ventilku, aby je dítě nemohlo
povolit (nebezpečí spolknutí a udušení!). I přes námi vyvinutý
omezovač úhlu natočení řídítek, který má zabránit jejich přetočení, může za určitých okolností dojít k prasknutí pryžové-

ho kroužku. V případě závady jej okamžitě vyměňte. Originální náhradní díl nabízíme v našem internetovém obchodě.

Správné používání
Odrážedlo woom 1 nesplňuje předpisy o provozu na pozemních komunikacích a nesmí se proto používat v silničním
provozu. Jeho používání je povoleno pouze na vhodných
hřištích. Při používání odrážedla woom 1 dávejte pozor na doporučenou tělesnou výšku. Výšku sedla nastavíte povolením
sedlové objímky pomocí imbusového klíče, jak je znázorněno
v montážním návodu. Při nastavování výšky sedla dávejte
pozor, aby nohy dítěte byly mírně pokrčené a aby se obě
chodidla dotýkala země. Dítě by mělo být kdykoliv schopno
bezpečně zastavit. Ujistěte se, že dítě může snadno dosáhnout na řídítka. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
Informace o správném tlaku vzduchu naleznete na bocích
pneumatik.

Brzda
Děti, které používají odrážedlo woom 1 od 1,5 roku, nemusí
být schopné motoricky zvládnout brzdný systém a správně
používat ruční brzdu. Je důležité, abyste se jako rodiče nespoléhali na to, že vaše dítě může kdykoliv samo zastavit. Z
tohoto důvodu je vždy zapotřebí dospělá osoba jako dozor.

Dětské odrážedlo woom 1 splňuje požadavky a zkušební metody EN 71 (bezpečnost hraček).
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