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OSTRZEŻENIE! Konieczność stosowania środków 
ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym. Mak-
symalne obciążenie 50 kg.

Przed pierwszą jazdą upewnij się czy:

 M siodełko i kierownica zostały odpowiednio mocno zamo-
cowane. 

 M wysokość siodełka dopasowana jest do wzrostu Twojego 
dziecka oraz czy dziecko możne bezpiecznie startować 
i hamować.

 M hamulec działa prawidłowo oraz czy dźwignia hamulca 
jest łatwo i wygodnie dostępna dla Twojego dziecka.

 M koła są mocno zamocowane w widełkach ramy i czy lek-
ko się kręcą.

 M śruby oraz pozostałe elementy są dobrze zamocowane.

 M opony, felgi oraz rama nie są uszkodzone oraz wolne są 
od przedmiotów obcych.

 M w oponach znajduje się zalecane ciśnienie. Patrz boczna 
powierzchnia opony.

Odpowiedzialność rodziców
Podczas użytkowania rowerka przez Twoje dziecko mogą 
wystąpić nieprzewidywalne sytuacje. Dlatego poinformuj 
dziecko o możliwych zagrożeniach. W celu uniknięcia 
upadków i zderzeń mogących doprowadzić do zranienia 
Twojego dziecka lub innych bawiących się dzieci wyma-
gany jest określony poziom sprawności. Pokaż Twojemu 
dziecku, w jaki sposób należy poprawnie używać rowerka 
woom oraz w jaki sposób można bezpiecznie hamować 
nogami.

Wskazówki ostrzegawcze
Podczas jazdy rowerkiem woom Twoje dziecko powinno 
nosić solidne, zamknięte obuwie oraz odpowiednie środki 
ochronne (kask dziecięcy, rękawic). Nie pozwalaj dziecku 
na jazdę bez opieki! Nie pozwalaj dziecku na jazdę w po-

bliżu schodów, zboczy, skarp oraz zbiorników wodnych! 
Nie pozwalaj dziecku na jazdę rowerkiem woom, jeżeli 
rowerek jest uszkodzony. Kapturek wentyla należy zawsze 
dokręcić na tyle mocno, aby dziecko nie mogło go zdjąć; 
jeśli taki sposób dokręcenia nie jest możliwy, kapturek 
wentyla należy usunąć lub go nie nakładać. Pomimo wy-
korzystywania przez nas najwyższej jakości materiałów w 
produkcji skonstruowanego przez nas ogranicznika skrę-
tu, który zabezpiecza kierownicę przed przekręceniem, 
czasami może dojść do zużycia się gumowego pierścienia. 
W takim przypadku pierścień ten należy niezwłocznie wy-
mienić. Oryginalną część zamienną możesz otrzymać w 
naszym sklepie internetowym.

Odpowiednie użytkowanie
Rowerek woom 1 / 1 PLUS nie spełnia wymogów kodeksu 
drogowego i nie może być używany w ruchu ulicznym. 
Przy użytkowaniu rowerka woom 1 zwracaj uwagę na za-
lecany przez nas wzrost dziecka (woom 1: 82 – 100 cm, 
woom 1 PLUS: 95 – 110  cm). Wysokość siodełka do-
pasowywana jest do wzrostu Twojego dziecka poprzez 
otwarcie zacisku wspornika siodełka przy pomocy klucza 
imbusowego. Uwzględnij przy tym, że nogi dziecka po-
winny być lekko ugięte a stopy powinny dotykać podłoża. 
Upewnij się, że dziecko swobodnie dosięga do kierownicy. 
Kontroluj regularnie ciśnienie powietrza w oponach.

Hamulec
Dzieci od 1,5 roku życia używające rowerek woom 1 ewen-
tualnie nie są w stanie zrozumieć zasadę działania syste-
mu hamulcowego a przez to odpowiednio używać hamul-
ca ręcznego. Dla ciebie jako rodzica oznacza to, że nie 
możesz być pewien, że Twoje dziecko w każdym momen-
cie może się samo zatrzymać. Z tego powodu niezbędna 
jest zawsze obecność i nadzór osoby dorosłej.

Rowerek biegowy woom 1 / 1 PLUS spełnia wymagania 
oraz procedury kontroli europejskiej normy 71 (bezpie-
czeństwo zabawek) i spełnia wymagania europejskiej 
dyrektywy 2009/48/WE o bezpieczeństwie zabawek. Z 
tego powodu posiada on oznakowanie CE.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania rowerka 
biegowego. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i za-
chowaj je do użytku w przyszłości. Odpowiednio eksploatowany oraz pielęgnowany 
rowerek biegowy woom przysporzy Twojemu dziecku wiele radości i przyjemności.
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