INSTRUKTION TIL LIKEtoBIKE 16
Læs venligst instruktionen grundigt inden du bruger LIKEtoBIKE første gang.
Monteringen skal udføres af en voksen!

1. Fjern al emballage. Tag alle delene ud af den lille
papæske: pedaler, klokke, for- og bagreflekser

Transportbeskyttelse

Højre pedal (R)
Venstre pedal(L)
4. Montér pedaler i pedalarmene. Vigtigt: Den højre pedal
skal monteres med urets retning, den venstre mod urets
retning. Pedalerne er markeret med et R for højre (right)
og et L for venstre (left). Pedalgevind smøres med fedt før
montering.

Justér skrue

Skrue til
sadelpind

2. Skru justér skruen ud og fjern topdækslet samt
transportbeskyttelse.
Justér skrue

Sadelskrue

5. Skruen til sadelpinden løsnes for at indstille
sadelhøjden. Vigtigt: Tjek mininumsmærket på
sadelpinden! Det er markeret med små riller. Spænd så
skruen igen! Sadelvinkel og position kan justeres hvis
man løsner sadelskruen. Spænd skruen igen.

Unbracoskruer

Fingerskrue
til kabel
3. Frempinden sættes nedover forgaflen, juster derefter
topskruen så lejerne kører let og uden slub. Meget
vigtigt, denne skrue må ikke overspændes!
Sæt styret i rette position og spænd de to
unbracoskruer på siden af frempinden.

Justér skrue
6. Afstanden fra håndbremsen til håndtaget kan justeres
vha. skruen i bremsegrebet. Den rette afstand fra
bremseklodsen ind til fælgen kan justeres med
fingerskruen på kablet.

Bemærk!
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger!
Forklar dit barn den korrekte måde at bremse på.
Bremsekabel
skrue

Lad barnet være iklædt robuste sko og cykelhjelm.
Cykelhandsker er ligeledes at anbefale.
Lad ikke barnet køre ned ad trapper.

7. Afstanden fra bremseklodsen til fælgen kan ændres ved at
løsne kabelskruen en smule og øge eller mindske spændingen
en anelse. Skruen spændes igen.

Check møtrikker, bremseklodser og lufttryk jævnligt

8. For refleksen (hvid) skal monteres på forgaflen. Spænd
møtrikken godt.

9. Bagrefleksen (rød) skal monteres på sadelpinden. Ringeklokken kan
sættes på enten højre eller venstre side af styret.
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