Assembly
Instructions
Pokyny
k montáži

A

Lowering kit for ”FirstBIKE“ learner bike
Reduces the seat height by 4 cm.
Snižuje výšku
sedátka
o 42 cm.
For children
aged
years / 87 cm body-height

Adaptér na snížení sedátka u kola FirstBIKE
Pro děti od věku 2 let a od tělesné výšky 87 cm.

must be assembled by trained personnel
Montáž byThis
mělkit
provést
odborník nebo prodejce kol.

x
X

or by a bicycle dealer.

Contents
of assembly
kit bag:
Obsah balíčku
s montážní
sadou:
No.
Qty.
Description
Číslo
Množství
Popis
(1)
1 pc.
left bracket
bracket
(1)
1(2)
kus 1 pc. Leváright
konzole
(3)
2 pcs.
Bolt M 8 x 20
(2)
1(4)
kus 2 pcs.Pravá
konzole nut M 8
Self-locking

(3)

2 kusy

(4)

2Assembly
kusy
Matice M 8
procedure:
When mounting the front wheel, turn the FirstBIKE
upside down so that it rests on the seat and handlebar.
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Šroub M 8 x 20

B

Postup při
A montáži:
First undo and remove the rear wheel nut and
Při montáži předního
si otočte
FirstBIKE
nohama
bolt (5). Ifkola
the bike
is equipped
with avzhůru
drum-brake,
tak, aby spočívalo
nabrakeplate
sedátku a(6)
řídítkách.
leave the
attached to the frame.
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A Nejdříve zeNow
zadního
odmontujte
osu kola
rotate kola
the wheel,
togethermatici
with thea drum-brake,
(5). V případě,
že je kolo
vybaveno
bubnovými
brzdami,
downward
(x), to
mount the
black brackets
(1)
and (2).destičku (6) připojenou k rámu.
nechejte brzdovou
B The brackets
should be brzdami
positionedpootočte
on the inside
Nyní kolo společně
s bubnovými
dolů (x),
the frame andčerné
fastened
with the
(3) and
abyste mohliofnamontovat
konzole
(1)bolts
a (2).

1

the self-locking nuts M 8 (4). The nut fits in the
hexagonal
hole.
B Konzole musí
být umístěny
na vnitřní stranu rámu a

připevněny šrouby (3) a maticemi M 8 (4). Matice se vkládá
C Once the brackets have been mounted on both
do šestihranného otvoru.
sides, the rear wheel can be repositioned between
the brackets (1) and (2). For the FirstBIKE without
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C

C Poté, co namontujete
konzole na obě strany, můžete
brake you need to use the enclosed 2 washers.
umístit zadní kolo mezi konzole (1) a (2). U kola FirstBIKE
bez brzdy budete
muset
použít
přiložené
Tighten
the wheel
bolt2securely
withpodložky.
a 6 mm
Allen wrench.

Osu kola pevně přitáhněte pomocí 6 mm imbusového klíče.
The minimum height of the seat is now reduced

Minimální by
výška
sedátka
je teď snížena
4 seat
centimetry.
4 cm.
The adjustment
range of othe
height
is now 295
mm to
395 mm.
Rozsah nastavení
výšky
sedátka
teď bude 295 mm
až 395 mm.
When removing the lowering kit later, you can use

max. seat
height ofsedátka
435 mm.odmontujete, můžete
Až pozdějithe
adaptér
na snížení
opět využít maximální výšku sedátka 435 mm.

Výrobce: For more information:
Lothar Laflör GmbH & Co. KG
Ringstraße 15
D- 42553 Velbert-Neviges
Německo
Telefon 0049 (0) 20 53/490-0
Telefax 0049 (0) 20 53/490-99
Výhradní distributor pro Českou a
Slovenskou republiku:
First Bike s.r.o.
Nad Popelářkou 212/10
182 00 Praha 8
info@firstbike.cz, www.firstbike.cz
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