
Strona 8

IMPORTER

F.H LEAN

ul. Oświatowa 44

42-400 Zawiercie

POLSKA

tel. [+48] 884-877-700

www.leantoys.pl

Strona 1

GOKART DZIECIĘCY A-18
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
ZAPOZNAJ SIĘ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

Zgodność z normami:

EN71-1:2014+A1:2018 Norma Bezpieczeństwa Zabawek
EN71-2:2011+A1:2014 Norma Bezpieczeństwa Zabawek - Palność
EN71-3:2013+A3:2018 Norma Bezpieczeństwa Zabawek – Migracja
określonych pierwiastków
Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem importera.

http://www.leantoys.pl/
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1. Rama pojazdu 2. Przednia maska pojazdu

3. Siedzisko 4. Kierownica

5. Drążek sterowniczy 6. Zestaw podkładek i śrubek
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7. Nałóż zaślepkę kierownicy na odpowiedni otwór znajdujący się 
na środku kierownicy.

8. Przymocuj siedzisko do ramy pojazdu używając śrub 5*45 
mm.
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Instrukcja złożenia:
1. Przymocuj wspornik do ramy pojazdu w sposób przedstawiony 
na zdjęciu. Do przykręcenia użyj śrub 5*50mm, tam gdzie to 
niezbędne użyj podkładek.

 2. Nałóż przednią maskę na zamontowaną ramę i przód pojazdu.
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3. Użyj śrub 4*10 mm w celu przykręcenia maski do ramy pojazdu.

4. Umieść po jednej kwadratowej podkładce na obu stronach 
kierownicy w sposób przedstawiony na zdjęciu.
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5. Przełóż drążek sterowniczy przez otwór znajdujący się w 
przedniej osi oraz przez otwór umiejscowiony w ramie pojazdu.

6. Nałóż kierownicę na końcówkę drążka sterowniczego i 
dokręć ją za pomocą podkładki i śruby.
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7. Zaślepka na kierownicę 8. Wspornik kierowniczy

UWAGI I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE:
Ze względu na niewielkie elementy pojazd przeznaczony jest dla
dzieci powyżej 5 roku życia.

Maksymalny udźwig pojazdu to 50 kilogramów.

Pojazd musi być używany pod nadzorem osób dorosłych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy poinstruować dziecko na
temat sposobu działania hamulców.

Pojazd musi być złożony przez osobę dorosłą, a także sprawdzony
przez dorosłego przed każdym rozpoczęciem użytkowania.

Należy  upewnić  się,  że  śruby  i  nakrętki  są  odpowiednio
dokręcone.

Łańcuch należy często smarować.

Przed  rozpoczęciem  użytkowania  upewnij  się,  że  opony  są
napompowane – nie używaj kompresora (maksymalnie 30 PSI).

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź działanie hamulców.

Nie przechowuj pojazdu w miejscu wystawionym na długotrwałe
działanie promieni słonecznych.


