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Cykelstyrstilbehør til børnecykler
Brugsanvisning

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet
som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. 
Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge
med. 

Produktet er beregnet som pynt på cykelstyret på børnecykler og må kun•
bruges under opsyn af en voksen. 
Produktet er ikke legetøj. Det skal opbevares utilgængeligt for småbørn. 

Produktet skal monteres af en voksen, så det sidder sikkert og forsvarligt•
fast. Kontroller før hver brug, om produktet er forsvarligt fastgjort. 

Kontroller også produktets tilstand – i særdeleshed også fastgørelses-•
stroppen – før hver brug. Hvis du konstaterer beskadigelser eller tegn 
på slid, må produktet ikke bruges mere, men skal bortskaffes, så det er
 utilgængeligt for børn. 

Produktet må kun bruges som beskrevet i denne brugsanvisning. •
Det må ikke bruges, hvis det på nogen måde påvirker cyklens funktion. 
Sørg for, at kabler, wirer e.l. ikke kommer i klemme. 

Produktet anbefales til børn fra ca. 5 år, der er meget gode til at cykle. •
Gør dit barn opmærksom på, at man ikke må lade sig distrahere af pro-
duktet, og at man ikke må lege med det, mens man cykler. Gør det klart 
for barnet, at der ellers er risiko for, at der sker en ulykke. 

Produktet er egnet til udendørs brug. •

Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige•
formål eller til brug i børnehaver, skoler e.l. 

Produktet kan tørres af med en fugtig klud. Hvis det er meget beskidt, 
kan du bruge et mildt opvaskemiddel til rengøring. 

Pyntefigur:                           100 % EVA-skum 
Fastgørelsesstrop:              polyester

www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer: 371 738 / 371 739

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk
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Tip: Brug en sikkerhedsnål til at
trække stroppen igennem med. 
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max~70 mm

  min ~50 mm


