ANEXA
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PRIVIND PRODUSELE PENTRU COPII
I. LISTA ACCESORII/ COMPONENTE
Lista componentelor principale se regaseste in interiorul manualului de utilizare. Ca accesorii
mai pot ﬁ portbagaje, aparatori de lant/noroi, sonerii, picior de sprijin (cric), roti ajutatoare, cos,
bidon apa cu suport, etc.
Notă: Unele componente pot ﬁ diferite, de la un model la altul.
II. Important:
2.1 Greutatea maximă a persoanei care foloseşte bicicleta este in functie de ﬁecare model, vezi
mai jos.
2.2. Articolele de copii nu sunt recomandate copiilor cu vârsta mai mică de 24 luni.
2.3. Grupa de vârstă recomandată pentru ﬁecare model, respectiv:
- biciclete cu diametrul roţilor de 12” / 2-4 ani / înălţimea copilului 80-105 cm / max 40 kg
- biciclete cu diametrul roţilor de 14” / 3-5 ani / înălţimea copilului 95-110 cm / max 50 kg
- biciclete cu diametrul roţilor de 16” / 4-6 ani / înălţimea copilului 105-120 cm / max 60 kg
- biciclete cu diametrul roţilor de 20” / 6-8 ani / înălţimea copilului 115-130 cm / max 70 kg
- biciclete cu diametrul roţilor de 24” / 7-11 ani / înălţimea copilului 125-145 cm / max 80 kg
- biciclete cu diametrul roţilor de 26” / 10-14 ani / înălţimea copilului 140-185 cm / max 100 kg
2.4. Înainte de folosire, produsul trebuie veriﬁcat din punct de vedere functional/siguranta de
catre proprietar, inainte de ﬁecare utilizare a acestuia de catre copil!
2.5. Pentru a putea utiliza bicicleta, copilul trebuie să ﬁe suﬁcient de mare şi trebuie să înţeleagă
modul de folosire. Instruiţi-l referitor la regulile de circulaţie cu bicicleta.
2.6. Roţile ajutătoare sunt destinate utilizării limitate, numai în timpul perioadei de învatare a
mersului pe bicicletă. Utilizarea acestora mai mult de câteva săptamâni va inhiba dorinţa copilului de a invata să meargă normal pe bicicletă, impiedicându-l să-şi dezvolte simţul echilibrului
legat de mersul pe bicicletă.
2.7. NU lasaţi niciodată copilul nesupravegeat ! Produsul se utilizeaza numai in atenta supraveghere a unui adult.
2.8. Această bicicletă este destinata a ﬁ utilizata de către un singur copil odată. Nu permiteţi
utilizarea ei de către mai mulţi copii în acelaşi timp.
2.9. Utilizarea echipamentului de protectie (ochelari, manusi, genunchere, etc.), indeosebi a
unei căşti de protecţie, este obligatorie !
2.10. Întreţinerea produsului trebuie făcută de către un adult.
2.11. Reglajul frânelor trebuie făcut periodic, iar veriﬁcarea acestora este obligatorie inainte de
ﬁecare utilizare. Veriﬁcaţi înainte de ﬁecare utilizare presiunea cauciucurilor gonﬂabile şi
corectaţi la nevoie.
2.12. Uscaţi cu o cârpă moale produsul după folosirea pe timp de ploaie pentru a preveni ruginirea.
2.13. Verﬁcaţi periodic şi reglaţi întinderea lanţului.
2.14. Nu permiteţi folosirea bicicletei de catre copii pe drumuri cu circulaţie auto, decat insotiti
de un adult (parinte) si in urmatoarele conditii:
• Copii în vârstă de până la 6 ani pot conduce biciclete numai pe trotuar, alei şi străzi pietonale
şi zone rezidenţiale sau alte zone în care traﬁcul altor vehicule este interzis sau admis cu condiţia
vitezei "la pas".
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• Copii în vârstă de 6-9 ani pot conduce biciclete pe trotuar, alei şi străzi pietonale şi zone
rezidenţiale, iar pe drumuri deschise circulaţiei publice cu vehicule motorizate numai dacă
acestea sunt situate în interiorul localităţilor şi au traﬁc motorizat de intensitate redusă iar
circulaţia se face pe timp de zi şi însoţiţi şi supravegheaţi de o persoană având 14 ani împliniţi.
• Copii în vârstă de 10-13 ani pot conduce biciclete pe piste, alei, benzi şi alte căi de comunicaţie
speciﬁce pentru biciclete, precum şi pe drumuri cu traﬁc motorizat de intensitate redusă, iar pe
alte căi de comunicaţie deschise circulaţiei publice cu vehicule cu motor numai dacă sunt însoţiţi
şi supravegheaţi de o persoană având 18 ani împliniţi.
• Tinerii în vârstă de 14-17 ani pot conduce biciclete pe toate căile de comunicaţie deschise
circulaţiei publice ce nu sunt expres interzise bicicletelor, cu excepţia drumurilor naţionale
europene (E) şi drumurilor expres, unde pot circula numai dacă sunt însoţiţi şi supravegheaţi de
o persoană având 18 ani împliniţi sau dacă sunt ciclişti legitimaţi, conform legislaţiei sportive.
• Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot conduce biciclete pe toate căile de comunicaţie ce nu sunt expres interzise bicicletelor.
• Minorii care au dobândit în condiţiile legii capacitate juridică civilă deplină de exerciţiu sunt
asimilaţi persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, ﬁindu-le aplicabile dispoziţiile pct. (5).
• Procedura in caz de urgenta: in cazul unui accident cu bicicleta este necesara consultarea
copilului accidentat de catre un medic!
2.15. Nu folosiţi pe timp de noapte dacă nu este echipată cu sistem de iluminare faţă/spate;
2.16. Veriﬁcaţi regulat strângerea şuruburilor (cel puţin o dată pe sezon);
2.17. Copilul trebuie întodeauna sa tina ambele maini pe ghidon.
2.18. Copilul trebuie să poarte o încălţămintesi sa aibe o tinuta adecvată în timpul utilizării
bicicletei.
2.19. Nu permiteţi purtarea de haine excesiv de largi care să se poată agăţa de componentele în
mişcare ale bicicletei sau de obiectele pe lângă care trece.
2.20. Nu permiteţi transportul pachetelor grele sau voluminoase cu bicicleta. Acestea pot
dezechilibra biciclistul cauzând accidente.
2.21. Nu folositi piese de schimb care nu sunt autorizate si recomandate de catre producator/dealerul dvs. Pentru orice problemă tehnică este de preferat să apelaţi la un specialist ori la
service-urile autorizate de EUROSPORT DHS S.A. Producatorul / dealerul nu isi asuma responsabilitate asupra produsului asupra caruia s-a intervenit fara recomandarea dealerului/producatorului sau care a fost brutalizat de catre client.
Prezenta Anexa ce cuprinde intructiunile de utilizare a produselor (biciclete) pentru copii, vine in
completarea Manualului de utilizare si face parte integranta din acesta.
Vă mulţumim că aţi ales DHS, viaţa în mişcare !
Producătorul nu este responsabil pentru siguranta copilului în cazul
utilizării neadecvate a bicicletei, a neutilizării echipamentului
de protecţie corespunzător sau a nerespectarii regulilor de circulatie.

