898 BMW Lisanslı Bisiklet
4ü 1 Arada Kullanım Kılavuzu

Kontrollü bisikletinizi monte etmeden ve kullanmaya başlamadan
önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Ürünün Parçaları:

Tutma Kolu
Tente
Üst Sırt Dayanağı
Ufak Zil

İtme Sapı

Direksiyon Kolu

Güvenlik Kolu
Alt Sırt Dayanağı
Dayanağı
Sele Yastığı

Çamurluk

Arka Ayak
Arka Tekerlek

Pedal
Ön
Tekerlek

Ayak Dayanağı

Fren
Pedalı
Sepet

Direksiyon
İç Tıpası
2 adet

Gövde

Direksiyon
Kolu
2 adet

Arka
Tekerlek
2 adet
Üst Sırt
Dayanağı

İtme
Sapı

Tente

Sepet
Kol

KURULUM:

1- Arka Ayağın Açılması: Resim 1’de gösterildiği gibi, bisikletin arkasındaki

katlama mandalını çekiniz ve arka ayakları, ayaklar ve katlama mandalı
sabit olana kadar çevirerek açınız
2- Direksiyonun Açılması: Resim 2’de görüldüğü gibi direksiyon başını

dikleşene kadar kaldırınız ve kilit yayı içeri girerek sabitleşip, “klik” sesi
çıkarana kadar aşağı ittiriniz.

3- Direksiyonun Kurulumu: Resim 3’te görüldüğü gibi direksiyon tıpalarını 2

numara ile gösterildiği gibi demirin içine ittiriniz ve tutma saplarını 3 numara
ile gösterildiği gibi üzerine geçiriniz.
4- Alt Sırt Dayanağının Açılması: Resim 4’te gösterildiği gibi, alt sırt

dayanağını “klik” sesini duyana kadar arkaya doğru kaldırınız.

5- Sepetin Kurulumu: Resim 5’te görüldüğü gibi önce sepeti açık kısmı üste

bakacak (Şekil 4) şekilde tutunuz. Sepetin altındaki çentikleri bisikletin
kuyruk kısmında denk gelen kısımlara yerleştiriniz ve hem iç hem de dış
taraftan sıkarak sabitleyiniz.
Tekerleklerin Takılması: Resim 6’de gösterildiği gibi,arka
tekerlekleri, tekerlek aksına “klik” sesi duyana kadar (Şekil 5) takınız

6- Arka

7- Üst Sırt Dayanağının Takılması: Resim 7’de görüldüğü gibi, üst sırt

dayanağı ile alt sırt dayanağını hizaladıktan sonra bağlantı tokasını “klik”
sesini duyana kadar yerine oturtup takınız.

8- Güvenlik Kolunun Kurulumu: Resim 8’de görüldüğü gibi,

güvenlik kolunu üst sırt dayanağı ile uygun pozisyonda hizalayıp
plastik vidaları sıkarak sabitleyiniz.

9- İtme Sapının Kurulumu: Resim 9’da görüldüğü gibi, itme

sapının alt kısmını bisikletin kuyruk kısmındaki deliğe geçiriniz ve yaylı
kilit başının bisiklet gövdesindeki delikten çıktığından emin olunuz

10- Tente Kurulumu: Resim 10’da görüldüğü gibi, üst sırt dayanağının

arkasındaki sabitleme yuvaları ile tentenin bu yuvalara girecek
uçlarını hizalayarak,tente sabitlenecek şekilde aşağı bastırınız.
Ortadaki mandalı çevirerek tente mekanizmasını sabitleyiniz.

11- Pedalların Açılımı: Resim 11’de görüldüğü gibi, ayak dayanağını ok ile

gösterilen yerden tutarak aşağı çekiniz ve ayak dayanak pedallarını dışarı
doğru açarak yatay pozisyona getiriniz.
12- İtme Sapının Açılması: Resim 12’de görüldüğü gibi, itme sapını,

yükseklik ayarlama düğmesine basarak uzatınız. Tutma sapındaki
düğmeye basarak sapı çevirip yatay konuma getirip kurulumu
tamamlayınız.
FONKSİYONLAR:

1) Bu ürünün ön tekerleği, çocuk pedal çevirdiğinde ilerleyecek şekilde

üretilmiştir. Pedal çevrilmediği zamanda bir yetişkin itme sapı ile bisikleti
kontrol edebilir. İtme sapı ile kontrol edilirken pedallar çocuğu
etkilememek için dönmez.
2) Direksiyonda ufak bir zil vardır.
3) Ayak dayanağı katlanılabilir. Ayak dayama pedalları kapatıldıktan sonra
ayak dayanağı yukarı doğru katlanarak kapatılabilir.

4) Tutma Sapının Fonksiyonları:

1- Tutma sapının yüksekliği ayarlanabilir. Tutma sapını ortasındaki düğmeye
basarak aralıkları 3,5 cm olan 5 farklı yükseklik ayarından istenilen seviyeye
getirilebilir. Bu işlemi yaparken her bir kademede “klik” sesini duyacak
şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. En alt kademe aynı zamanda katlama
kademesidir.
2- Tutma
sapının
üstündeki
düğmeye
basarak
sapın
açısını
ayarlayabiliriniz.Sap, 3 farklı açıya ayarlanabilir ve son açı katlama
açısıdır.
3- Tutma sapını çıkarmak için sapın alt kısmındaki yaylı kilidi bastırarak, sapı
çıkartabilirsiniz.
4- Tutma sapının kolu, yön verebilmek için ön tekerleği kontrol eder.
5) Bisikletin sırt dayanağı üst ve alt olmak üzere 2 parçadan oluşur. Üst kısım
arkasındaki mandal çekilerek çıkartılabilir; alt kısım da üzerindeki mandal
çekilerek katlanabilir.
6) Güvenlik kolunun açılması ve çıkartılması:
1- Güvenlik kolu, ortasındaki düğmeye basılarak iki yana açılabilir Bu
şekilde
ebeveyn çocuğu bisiklete yukarıdan rahatça oturtabilir.
2- Güvenlik kolu kullanılmadığı takdirde çıkartılabilir. Kolun arka tarafındaki
vidalar
bozuk para veya benzeri bir alet ile çevrilerek gevşetilip gövdeden ayrılabilir.
7) Sepet bisikletin arkasında alta doğru yerleştirilmiştir.
8) Fren pedalının kullanımı ve arka tekerleklerin sökülmesi
1- Arka tekerleğin yanındaki fren pedalına ayağınız ile bastırarak arka tekerleği
kilitleyebilirsiniz. Tekerleği sökmek veya kilidini açmak için pedalı yine ayağınız
ile açabilirsiniz.
2- Arka tekerlekleri çıkartmak için arka ayakların iki tarafında iç kısımda bulunan
mandalları çekerek tekerlekleri dışarı doğru çıkartabilirsiniz

BİSİKLETİN KATLANMASI:

1- Tente mandalını çevirerek gevşetiniz ve tenteyi yukarı çekerek çıkartınız.
2- Alt sırt dayanağının arkasındaki mandalı yukarı itiniz ve üst sırt dayanağını
çıkartınız.

3- Alt sırt dayanağının arkasındaki mandala basılı tutarak alt sırt dayanağını
katlayınız.
4- Bisikletin ön kısmında şekilde düğmeye basılı tutarak direksiyon
gövdesini önce yukarı doğru çekiniz, daha sonra içe doğru katlayınız.

5- İtme sapının orta kısmındaki düğmeye basarak sap yüksekliğini en alt
seviyeye getiriniz ve tutma sapını şekilde gösterildiği gibi düğmesine basarak
katlayınız.
6- İtme sapının altındaki mandala bastırarak itme sapını ön tarafa doğru iterek
katlayınız.

7- Ayak dayanağı pedallarını kaldırınız ve arkadaki mandalı çekerek ayak
dayanağını içe doğru “klik” sesi çıkartacak şekilde katlayınız.
8- Bisikletin kuyruk kısmındaki katlama mandalını çekerek alt sırt dayanağını
şekilde gösterildiği gibi bisikletin altına doğru kapatınız ve “klik” sesini
duyarak kilitlendiğinden emin olunuz.

9- Bisikleti katladıktan sonra, arkasındaki el mandalı aynı
zamanda bisikleti taşımak için de kullanılabilir. Bisikleti
tekrar açmak için katlama işlemleri sırasıyla tersten yapınız.

Üç Tekerlekli Bisiklet çocuğunuzun yaşına uygun bi şekilde 4 farklı kademede
kullanılabilir.

Kademe 1: 10 aylıktan daha büyük çocuklar elleri
direksiyona,
ayakları
da
tekerlek
pedalına
yetişemiyorsa ayak dayağına basıp güvenlik koluna
tutunabilirler ve bir yetişkin bisikleti itme sapını
kullanarak kontrol edebilir.

Kademe 2: Elleri direksiyona ayakları da tekerlek
pedalına yetişebiliyorsa güvenlik kolu çıkartılıp ayak
dayanağı katlanabilir. Bisiklet yetişkin kontrolündeyken
direksiyon tutturulup pedal çevirtilebilir.

Kademe 3: Çocuk kendisi pedal çevirip bisikleti
kullanabiliyorsa üst sırt dayanağı da çıkartılıp ayak
dayanağı kapatılabilir. Yetişkin gerekli gördüğünde
itme sapı ile bisikleti itebilir.

Kademe 4: Çocuk bisikleti tam anlamıyla kendisi
kullanıp kontrol edebiliyorsa itme sapı da çıkartılıp
yetişkin gözetiminde bisikleti kullanabilir.

Bitmiş Ürünün Ölçüleri:

BMW logosu ve BMW adı BMW AG adına tescillidir ve lisanslıdır.

BASİT SORUN GİDERME ÖNERİLERİ:
SORUN

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bisiklet ilerlemiyor

Fren pedalının kilitli konumda olmadığından emin olunuz.

Tekerlekler ses çıkarıyor
yağlayın.

Yabancı cisim sıkışmadığından emin olun ve düzenli olarak

UYARILAR
•
•

Kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz. Gelecekteki kullanımlar için
talimatı saklayınız. Talimattaki uyarıları dikkate almazsanız, çocuğunuzun
emniyeti etkilenebilir.
Çocuğunuz bisikleti kullanmaya başlamadan önce tüm parçaların doğru ve
tam olarak takıldığından emin olunuz. Bu bisiklet bir yetişkin tarafından
kurulmalı ve çocuk kullanımından önce kontrol edilmelidir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün mutlaka ebeveyn kontrolünde kullanılmalıdır. İçinde çocuk olan bir
bisikleti başka bir çocuğun itmesine asla izin vermeyiniz.
Bisikleti su kenarı, yokuş aşağı bölgeler, merdivenler, engebeli yüzeyler veya
cadde yakını gibi tehlikeli olabilecek yerlerde kullandırmayınız.
Isıtıcılar ve ocak yakınında kullandırmayınız.
Bisikleti karlı, yağmurlu havalarda veya buzlu, kaygan zeminlerde asla
kullandırmayınız.
Lütfen çocuğunuza, bisikletin nasıl kullanılacağını anlatınız ve kendi başına
kullanmasına izin vermeyiniz.
Ürünü bisikletin ıslanacağı veya rutubete maruz kalacağı yerlerde
bırakmayınız.
Bu bisiklet 10-36 ay arası ağırlığı maksimum 20 kg olan çocukların kullanımına
uygundur. 3 yaşının üzerindeki çocukların kullanımına uygun değildir.
Yetişkin gözetiminde kullandırınız.
SÜRÜŞ KURALLARI

•
•
•
•
•
•
•

Çocuk her zaman koltuğa oturulmalı ve ayakkabı giyilmelidir.
Bisiklete bir kişiden fazla binilmemelidir.
Sokak, cadde veya hareketli araçların yakınında kullanılmamalıdır.
Su kütleleri, engel ve yamaçlardan uzak durulmalıdır.
Kum, toprak ve çakıl zeminde kullanılmamalıdır.
Eğimli ve dik yokuşlarda kullanılmamalıdır.
Yanıcı ve parlayıcı uçucu maddelerin yakınında kullanmayınız (benzin, tiner,
aseton, sıvı cila vb.)
• Tekerlek, vites ve motor gibi hareket eden parçaların yakınına başka bir cisim
ile yaklaşmayınız.
• Hareketli kısımlar saç, parmak vb yakalayarak ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
TEMİZLİK ve BAKIM
• Düzenli olarak tekerlekleri ve diğer parçaları kontrol ediniz. Bir yerde gevşeme
varsa sıkılaştırınız. Hareketli, dönen parçaları düzenli olarak yağlayınız.
• Lütfen temizlemek için çamaşır suyu ve kimyasal maddeler kullanmayınız.
Bastırmadan ovarak temizleyiniz.
• Metal kısımlarda paslanmayı önlemek, kumaş kısımlarda ise küflenmeyi
önlemek için, nemli bir bezle silip hemen kurulanmalıdır.
• Bisikletin kumaş kısımlarında solmaya neden olabileceğinden, bisikleti
kullanılmadığı zamanlarda bahçe ve balkon gibi güneş ışığı alan alanlarda
muhafaza etmeyiniz.
• Rahat sürüşün devamı için, kumlu topraklı alanlarda kullanımdan sonra
tekerlek ve teker aparatlarını söküp temizleyiniz.
• Aşırı çalıştırılmasına izin vermeyiniz.
• Çocuğunuzu istenmeyen yaralanmalardan korumak için bisikletin bakım ve
kontrolünü düzenli olarak yapınız.
• Hareketli tüm parçaları (ön ve arka tekerlek pimi, direksiyon mili vb) düzenli
olarak yağlayınız; bu şekilde ürünün kullanım ömrünü uzatırsınız.
• Gevşemiş vida ve hasarlı parça olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda hasarlı parçaları değiştiriniz.
• Kurulum ve sökme sırasında istenmeyen hasarlara sebep olmamak için
talimatlara uygun hareket ediniz.

Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti
kapsamından çıkmasına neden olur.
İmalatçı ve İthalatçı Firma: KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
Yetkili Servis: KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 35 25

www.kraftbaby.com

