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-Εγκαταστήστε τις πίσω ρόδες όπως φαίνεται στην φώτο 1.
-Εγκαταστήστε την εμπρός ρόδα όπως φαίνεται στην φώτο 2.
-Συνδέστε τον σκελετό με το μπροστά μέρος όπως φαίνεται στην φώτο 3.
-Τοποθετήστε το πλαστικό μέρος για τα πόδια του παιδιού 
 όπως φαίνεται στην φώτο 4.
-Τοποθετήστε το κάθισμα όπως φαίνεται στην φώτο 5.
-Τοποθετήστε την χειρολαβή όπως φαίνεται στην φώτο 6.
-Τοποθετήστε τη μεταλλική ντίζα στο μπροστινό μέρος και στο μεταλλικό μέρος της 
 χειρολαβής όπως φαίνεται στην φώτο 7.
-Τοποθετήστε το καλάθι στο πίσω μέρος του ποδηλάτου και την τέντα όπως
 φαίνεται στην φώτο 8.

-Install the rear wheels as shown in photo 1.
-Install the front wheel as shown in photo 2.
-Connect the frame with the front wheel as shown in photo 3.
-Install the plastic plate for the kid's feet as shown in photo 4.
-Install the seat as shown in photo 5. 
-Install the handle as shown in photo 6.
-Install the metallic wire to the front part of and connect it with the metallic part 
 of the handle as shown in photo 7.
-Install the basket behind the seat and the canopy on the tricycle
 as shown in photo 8.
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 Warning and Notice:
To be used under the direct supervision of an adult!
-Age Range: 12 months above (Limit weight 25 kg/55lb)
-Height Range: 80~100cm (According to this standard, according to use the growth of children)
-Guardians are responsible assembling, disassembling or adjusting.
-Handle, footplate and safety belt are the subsidiary appliances for the baby who can't 
 independently ride and if the baby can independently use, 
 be sure to disassemble these subsidiary appliances.
-Dangerous activities are forbidden when use this product and it is easy to fall if the baby stand 
on the seat or handle behind the footplate.
- Don't use it on mountain slope or uneven road.
-Don't use it on heavy traffic road.
-Please keep it in a place which is not rain-drenched and sun-scorched.
-Don't modify the type of model.
- Handle should be controlled by the guardians.
-The plastic bag contained with parts should be placed beyond the baby's reach.
- When children ride, the guardians may not leave
  General knowledge of maintenance:
-To avoid your child being hurt, you should often check and maintain it.
-Please clean the tricycle directly, use dry cloth to wipe clean.
-Regularly check whether there are screws loosed or parts damaged, if necessary please 
replace the damaged parts.
- For dismantling please carefully according to the operating instruction, so as to avoid 
 unnecessary damage.
-Avoid overload operation.

Προειδοποίηση: 
-Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα!
-Ηλικίες: 12 μηνών + (όριο βάρους 25kg/55lb)
-'Υψος: 80-100εκ. (σύμφωνα με τον μέσο όρο ανάπτυξης των παιδιών) 
-Οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και ρύθμιση. 
-Η λαβή, η βάση ποδιών και η ζώνη ασφαλείας εφαρμόζονται βοηθητικά για τα μωρά που δεν 
μπορούν να κάνουν ποδήλατο μόνα τους. Εάν το παιδί μπορεί να κάνει ποδήλατο μόνο του, 
σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα βοηθήματα.
-Επικίνδυνες δραστηριότητες απαγορεύονται όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, καθώς είναι εύκολο 
να πέσει το μωρό αν είναι όρθιο στην θέση ή στην βάση ποδιών. 
-Μην το χρησιμοποιείτε σε βραχώδη επιφάνεια ή ανισόπεδο δρόμο. 
-Μην το χρησιμοποιείτε όταν έχει κίνηση ο δρόμος.
-Παρακαλούμε ναφυλάσσεται σε μέρη που δεν είναι εκτεθειμένα σε βροχή και ήλιο. 
-Μην κάνετε αλλαγές στον τύπου του μοντέλου.
-Η λαβή θα πρέπει να ελέγχεται από τους επιβλέποντες.
-Η πλαστική σακούλα που περιλαμβάνει μέρη του ποδηλάτου θα πρέπει να φυλάσσεται 
μακριά από τα παιδιά. 
Όταν τα παιδιά κάνουν ποδήλατο, 
οι επιβλέποντες δεν θα πρέπει να ξεχνάνε γενικούς κανόνες συντήρησης: 
-Για να αποφύγετε τραυματισμούς, θα πρέπει συχνά να ελέγχετε και να συντηρείτε το ποδήλατο.
-Παρακαλούμε να καθαρίζετε το ποδήλατο χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. 
-Συχνά να ελέγχετε αν με τον καιρό έχουν χαλαρώσει οι βίδες ή αν άλλα μέρη έχουν φθαρεί,
αν είναι αναγκαίο παρακαλούμε να αντικαταστήσετε αυτά τα μέρη. 
-Για την αποσυναρμολόγηση παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες, προς αποφυγή βλάβης. 
-Αποφύγετε την υπερβολική χρήση.
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