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Handleiding en montageinstructies

Beste klant,
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Happy Rider loopfiets.
In deze handleiding vindt u enkele veiligheidsvoorschriften, montageinstructies
en raadgevingen voor jarenlang fietsplezier. Gelieve dit document te lezen
alvorens uw kind met de fiets te laten rijden.
Deze en bijkomende informatie is steeds beschikbaar op de www.happyrider.be
Hartelijk dank om voor Happy Rider te kiezen en happy riding !
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Gebruik

De hoogte van het zadel kan als volgt gewijzigd worden ;

De Happy Rider loopfietsen zijn ontwikkeld als speelgoed voor kinderen tussen
2,5 en 6 jaar.
De maximaal toegestane belasting is 25 kg.
De loopfiets is geschikt voor recreatief gebruikt en niet ontworpen voor
wedstrijden of commerciële toepassingen.

Veiligheidsvoorschriften
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De loopfiets dient gemonteerd te worden door een volwassene.
Voor gebruik dient gecontroleerd te worden of alle schroeven vast
staan.
Controleer regelmatig de fiets op eventuele beschadigingen.
Het produkt mag niet worden gewijzigd en er mogen enkel originele
reserveonderdelen worden gebruikt.
Gebruik de fiets enkel op een vlakke ondergrond, niet op ruw terrein.
Niet rijden op steile hellingen en op de rijweg.
De Happy Rider loopfietsen zijn niet ontworpen voor gebruik op de
openbare weg.
Laat nooit twee – of meer – kinderen gelijktijdig op de fiets rijden.
De loopfiets mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een
volwassene.



Happy Rider raadt aan uw kind een goed passende valhelm te laten
dragen.
Laat uw kinderen niet blootvoets of met sandalen fietsen. Stevige,
gesloten schoenen zorgen voor meer bescherming.




Leer uw kind steeds te rijden met beide handen aan het stuur.
Hang geen tassen of andere objecten aan het stuur.

1.
2.

Verwijder de 2 schroeven waarmee het zadel bevestigd wordt aan het
frame.
Plaats het zadel op de gewenste hoogte en zorg ervoor dat de gaten in
de zadelpen en het kader in lijn staan.

Plaats de schroeven weer in het kader en draai ze vast. Gebruik hiervoor geen
elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschap maar de bijgevoegde
inbussleutels.
Onderhoud
Een Happy Rider loopfiets hoeft weinig onderhoud maar volgende richtlijnen
verzekeren dat het plezier blijft ;



Reinig de fiets enkel met een spons en water. Droog de fiets met een
doek na reiniging.
De fiets is zeer stevig maar het is nooit goed om dergelijk houten
speelgoed langdurig in open lucht of een vochtige omgeving op te slaan.
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Zorg ervoor dat de boringen in het stuur in lijn staan met de boringen in de vork.
Plaats de schroeven in het stuur en draai ze vast. Gebruik hiervoor geen
elektrisch of pneumatisch aangedreven gereedschap maar de bijgevoegde
inbussleutel.

Montage
De montage van een Happy Rider loopfiets is zeer eenvoudig. De meeste
onderdelen zijn reeds geassembleerd, u dient enkel de vork en het stuur te
monteren.
In enkele eenvoudige stappen is uw fiets klaar voor gebruik ;
Plaats de as in de boring van het kader.

Plaats 1 kunststof ring op de as aan de onderzijde.
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Schuif de onderzijde van de as in de boring van de vork. Het frame past in de
uitsparing van de vork.

Plaats de cilindrische moeren in de boringen aan de achterzijde van de vork. De
sleuf moet aan de buitenzijde zitten en verticaal staan.

Plaats 2 kunststof ringen op de as aan de bovenzijde.

Plaats het stuur bovenop de vork. De as past in de boring aan de onderzijde van
het stuur.

4

5

