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     VIKTIGT!
Läs dessa instruktioner noga innan användning. 
Spar dessa instruktioner för ev. senare referens. 

Föräldrar eller vårdnadshavare bör se till att 
barnet lär sig att använda cykeln på rätt sätt.
Användandet av cykeln ska övervakas av vuxen.

VARNING!
• Använd cykelhjälm när du cyklar.
• Denna cykel är inte lämplig att användas i

trafiken.
• Max. vikt 50 kg.
• Ej lämplig för barn under 3 år, kräver motorisk

färdighet. Gäller endast Maxi art.no 75383.

Skötselråd
För att uppnå högsta möjliga kvalitet 
tillverkas Lekolars cykelprogram under sträng 
kvalitetskontroll. Behovet av regelbundet 
underhåll är minimalt, men för att ge produkten 
ett långt och felfritt liv rekommenderar vi 
följande:

• Normalt kan inga skruvar lossna men då
produkten ibland utsätts för mycket omild
behandling bör ni för barnens säkerhet
kontrollera produktens skruvförband. Alla
skruvförband skall vara hårt dragna.

• Låt ej produkten stå ute i regn när den inte
används.

• Tvätta produkten i mild tvållösning och torka
torrt med en trasa.

Garanti
Lekolar lämnar för Lekolar-cyklar följande 
garantier för material och fabrikationsfel vid 
normal användning:

• Rör och svetsbrott  5 år

• Fabrikationsfel 1 år

     VIKTIG!
Les instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på 
instruksjonene for evt. senere bruk. 

Foreldre eller andre ansvarlige bør påse at barnet 
lærer seg å bruke sykkelen på riktig måte.
Bruk av sykkelen må passes på av en voksen.

ADVARSEL!
• Benytt sykkelhjelm når du sykler.
• Sykkelen er ikke egnet for bruk i trafikken.
• Maks. vekt 50 kg.
• Ikke egnet for barn under 3 år, stiller krav til

motorisk ferdighet. Gjelder bare Maxi art.nr.
75383.

Vedlikeholdsråd
For å oppnå best mulig kvalitet produseres 
Lekolars sykkelprogram under streng 
kvalitetskontroll. Behovet for regelmessig 
vedlikehold er minimalt, men for å gi produktet et 
langt og feilfritt liv anbefaler vi følgende:
• Normalt skal ingen skruer løsne, men da

produktet kan bli utsatt for hard behandling 
bør dere, for barnas sikkerhet, kontrollere at alle 
skruene er skrudd godt til.

• La ikke produktene stå ute i regn når de ikke er
i bruk.

• Vask produktet med mild såpe.

     VIGTIGT!
Læs denne vejledning omhyggeligt før produktet 
anvendes. Gem denne vejledning for evt. senere 
brug. 

En voksen person skal sikre sig, at barnet er nøje 
instrueret i at bruge denne cykel. Anvendelsen af 
cyklen skal overvåges af en voksen.

ADVARSEL!
• Anvend cykelhjelm når cyklen er i brug.
• Cyklen er ikke egnet til brug i trafikken.
• Max. vægt 50 kg.
• Ikke egnet til børn under 3 år, kræver motorisk
færdighed. Gælder kun Maxi art.nr. 75383.

Råd om vedligeholdelse
For at opnå højest mulig kvalitet, fremstilles 
Lekolars cykelprogram under streng 
kvalitetskontrol.
Behovet for regelmæssig vedligeholdelse er 
minimal, men for at give produktet et langt og 
fejlfrit liv anbefaler vi følgende:
• Normalt kan ingen skruer løsne sig, men da

produktet en gang imellem bliver udsat for 
meget hård behandling, bør man regelmæssigt 
kontrollere, at alle skruer og bolte er fastlåste. 
Alle løsdele skal være hårdt fastspændt.

• Lad ikke produktet stå ude i regn og sne, når
det ikke anvendes.

• Vask produktet i mild sæbeopløsning og tør
efter med en blød klud.

Garanti
På vegne av Lekolar sykler stiller Lekolar følgende 
garantier for material- og fabrikasjonsfeil ved 
normal bruk:

• Rør og sveisebrudd 5 år

• Fabrikasjonsfeil 1 år

Garanti
For Lekolar cykler yder Lekolar følgende garantier 
for materiale og fabrikationsfejl ved normal 
anvendelse: 

• Rør og svejsebrud 5 år

• Fabrikationsfejl 1 år

     TÄRKEÄÄ!
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen
käyttöönottoa. Säilytä pakkaus ja ohjeet 
myöhempää käyttöä varten. 

Vanhemman tai huoltajan on pidettävä huoli
siitä, että lapsi osaa käyttää polkupyörää ja
erityisesti jarruja oikealla tavalla.
Pyörää saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

VAROITUS!
• Käytä pyöräillessäsi kypärää.
• Tätä polkupyörää ei ole tarkoitettu käytettäväksi

liikenteessä.
• Maksimipaino 50 kg.
• Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Edellyttää

riittävää motorista valmiutta. Koskee vain
tuotetta Maxi, tuotenro 75383.

Huolto-ohje pyörille
Lekolarin kaikki polkupyörät menevät tiukan 
laatuvalvonnan läpi, jotta laatu pysyisi tasaisena.
Pyörät vaativat vain hieman säännöllistä huoltoa, 
jotta ne kestäisivät kauan. Suosittelemme 
seuraavia toimenpiteitä:
• Normaalikäytössä ruuvit eivät löysty. Jos pyörät

ovat kovassa käytössä, on lasten turvallisuuden 
vuoksi hyvä tarkistaa ruuvien kireys. Kaikkien 
ruuvien on oltava tiukasti kiinni.

• Älä anna pyörien seistä ulkona sateessa, kun
niitä ei käytetä.

• Pese pyörät miedolla saippualiuoksella ja kuivaa
pyyhkeellä.

Takuu
Lekolar antaa Lekolar-polkupyörille seuraavat 
takuut materiaalin ja valmistusvikojen osalta 
edellyttäen, että pyöriä käytetään normaalisti: 

• Putket ja hitsausvirheet 5 vuotta

• Valmistusvirheet 1 vuotta

1 Sadelsats  Sadelsett  Sadelsæt  Satulasarja
Mini  no. R368100030301
Lekolar art. 75409 
Medi  no. R368110030301
Lekolar art. 75410
Maxi  no. R368120030301
Lekolar art. 75411
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2 Bakhjulsats  Bakhjulsats  Baghjulssæt 
Takapyöräsarja  
Mini & Medi no. R368100030101
Lekolar art. 75412
Maxi  no. R368120030101
Lekolar art. 75413
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  3
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3 Framhjulsats  Forhjulsett  Forhjulssæt  
Etupyöräsarja 
Mini  no. R368100030201
Lekolar art. 75414 
Medi  no. R368110030201 
Lekolar art. 75415
Maxi  no. R368120030201
Lekolar art. 75416
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7

4 Pedalsats vänster  Pedalsett venstre  
Pedalsæt venstre  Poljinsarja vasen 
Mini no. R368100030601
Lekolar art. 75418
Midi & Maxi no. R368110030601
Lekolar art. 75419

6 Handtag  Håndtak  Håndtag  Kahvat 
no. R368100031001
Lekolar art. 75426

Mini  art.no 75381
Medi  art.no 75382
Maxi  art.no 75383

5 Pedalsats höger  Pedalsett høyre   
Pedalsæt højre  Poljinsarja oikea 
Mini no. R368100030501
Lekolar art. 75420
Midi & Maxi no. R368110030501
Lekolar art. 75421

8

8 Lagerhållare  Lagerholder  Lejeholder  
Varastoteline  no. R368100030901
Lekolar art. 75424

7 Hakskydd  Hakebeskyttelse  
Hagebeskyttelse  Leukasuoja  
Mini no. R368100031101
Lekolar art. 75422
Midi & Maxi no. R368110031101
Lekolar art. 75423
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