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Tool required
Outil requis

Herramienta necesaria
Benötigtes Werkzeug
Vereist gereedschap

Wymagane narzędzia
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Tříkolka 4v1
Věk: 9-36 měsíců
Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

  VAROVÁNÍ: 
MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÁ OSOBA.
Prosím, přečtěte si pokyny před montáží a používáním.

VAROVÁNÍ: MONTÁŽ

• Před montáží: Balení obsahuje malé části, které mohou 
způsobit zadušení, mají ostré hrany a hroty. Dokud 
produkt nesmontujete, držte ho v bezpečné vzdálenosti 
od dětí. 

• Ujistěte se, že produkt montujete na bezpečném místě.
•  Vždy se zbavujte obalových materiálů tak, aby nemohly 

způsobit žádné zranění. Plastové sáčky mohou být 
nebezpečné. Držte je v bezpečné vzdálenosti od dětí, 
abyste předešli riziku zadušení. 

•

•

Abyste předešli vážnému zranění, děti nesmí používat 
produkt, dokud není kompletně smontován. 
Produkt je určen pro soukromé používání. Nevhodné 
pro děti do 3 let, pokud není produkt zcela 
smontován. Obsahuje malé části. Nebezpečí zalknutí. 

•

TIP
Nejprve vše smontujte lehce, zkontrolujte, že všechny části 
jsou správně nasazené, a teprve poté pevně utáhněte 
všechny šroubky.

        VAROVÁNÍ: PREVENCE ZRANĚNÍ 
Nutný neustálý dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte 
v blízkosti motorových vozidel. Nikdy nepoužívejte 
v blízkosti silnic, bazénů, kopců, schodů nebo sjezdovek. 
Při používání tříkolky dejte vždy dětem uzavřené boty. Poučte 
děti, jak produkt řádně používat. Je doporučeno, aby děti 
používaly helmu. Produkt je potřeba používat opatrně, 
vyžaduje určité dovednosti, aby se děti vyhnuly pádu nebo 
nárazu. Na tříkolce může být vždy jen jedno dítě.

 VAROVÁNÍ!  Není určeno pro děti starší 36 měsíců 
vzhledem k velikosti dítěte. Maximální váha dítěte je 
23 kg. Maximální nosnost pro košík je 2,27 kg. 
Nadměrná váha může způsobit nestabilitu produktu. 
Při parkování zajistěte produkt proti ujetí.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

• Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby utáhněte 
povolené šroubky. Je obzvlášť důležité, abyste tuto 
kontrolu provedli před začátkem každé sezóny.

• Neupravujte ani neopravujte produkt. 
• Tříkolku čistěte navlhčeným hadříkem ve studené vodě 

a  jemným mýdlem. Nikdy nepoužívejte prostředky 
s  abrazivní složkou. 

LIKVIDACE
• Produkt rozložte a zlikvidujte takovým způsobem, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost. Zvláště dejte pozor, aby
v produktu nezůstaly malé části s ostrými hranami.

Dovozce pro ČR: 

MGA Entertainment (Netherlands) B.V. 

Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, 

Nizozemsko

E-mail: zakaznickyservis@mgae.com 

Obal a adresu si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Obal, etikety 
a připevňovací části nejsou součástí výrobku, odstraňte je před tím, než předáte 
produkt dítěti. 

www.little-tikes.cz

SLOVENSKY

Obal a adresu si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Trojkolka 4v1
Věk: 9 - 36 mesiacov
Uschovajte si účtenku ako doklad o nákupe.

     VAROVANIE :
MONTÁŽ MUSÍ VYKONÁVAŤ DOSPELÁ OSOBA.
Prosím, prečítajte si pokyny pred montážou a používaním.

VAROVANIE: MONTÁŽ

Pred montážou: Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu 
spôsobiť zadusenie, majú ostré hrany a hroty. Kým produkt 
nezmontujete, držte ho v bezpečnej vzdialenosti od detí. 
Uistite sa, že produkt montujete na bezpečnom mieste. 
Vždy sa zbavujte obalových materiálov tak, aby nemohli 
spôsobiť žiadne zranenia. Plastové obaly môžu byť 
nebezpečné. Držte ich v bezpečnej vzdialenosti od detí, 
aby ste predišli riziku zadusenia. 
Aby ste predišli vážnemu zraneniu, deti nesmia používať 
produkt, dokiaľ nie je kompletne zmontovaný. 
Produkt je určený pre súkromné používanie. 
Nevhodné pre deti do 3 rokov, pokiaľ nie je produkt úplne 
zmontovaný. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo 
prehltnutia.

TIP
Najprv všetko zmontujte zľahka, skontrolujte, že všetky časti 
sú správne nasadené a až potom pevne utiahnite všetky 
skrutky.

  VAROVANIE: PREVENCIA ZRANĚNIA

Nutný neustály dohľad dospelej osoby. Nikdy nepoužívajte 
v blízkosti motorových vozidiel. Nikdy nepoužívajte v blízkosti 
ciest, bazénov, kopcov, schodov alebo zjazdoviek. Pri 
používaní trojkolky dajte vždy deťom uzavreté topánky. 
Poučte deti, ako produkt riadne používať. Je odporúčané, aby 
deti používali helmu. Produkt je potrebné používať opatrne, 
vyžaduje určité zručnosti, aby sa deti vyhli pádu alebo nárazu. 
Na trojkolke môže byť vždy len jedno dieťa.

     VAROVANIE: Nie je určené pre deti staršie ako 36 
mesiacov vzhľadom k veľkosti dieťaťa. Maximálna váha 
dieťaťa je 23 kg. Maximálna nosnosť pre košík je 2,27 kg. 
Nadmerná váha môže spôsobiť nestabilitu produktu. 
Pri parkovaní zaistite produkt proti odjazdu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby utiahnite 
povolené skrutky. Je obzvlášť dôležité, aby ste túto 
kontrolu vykonali pred začiatkom každej sezóny. 
Neupravujte ani neopravujte produkt. 
Trojkolku čistite navlhčenou handričkou v studenej 
vode a jemným mydlom. Nikdy nepoužívajte 
prostriedky s abrazívnou zložkou.

LIKVIDÁCIA
Produkt rozložte a zlikvidujte takým spôsobom, aby 
nebola ohrozená bezpečnosť. Zvlášť dajte pozor, aby 
v produkte nezostali malé časti s ostrými hranami.

Obsah balenia a jeho farby sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Obal, etikety 
a upevňovacie časti nie sú súčasťou výrobku, odstráňte ich pred tým, kým 
odovzdáte produkt dieťaťu.

634345C/634352C
634369C/626517C
630163C/630415C

634345E4/634352E4
634369E4/626517E4
630163E4/630415E4

Dovozcea pre SR: 

MGA Entertainment (Netherlands) B.V. 

Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, 

Holandsko

E-mail: zakaznickyservis@mgae.com. 
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Zavřete klipsy umístěné 
na zadním opěradle.

Zatvorte klipsy 
umiestnené na zadnom 
operadle. 

ZADNÍ POHLED * ZADNÝ POHĽADZadní opěrka • Zadná opierka

Popruhy bezpečnostních pásů 
Popruhy bezpečnostných pásov

Otvory

Tato strana směřuje dovnitř.
Táto strana smeruje dovnútra.

L2 x 4  L2 L2
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Otvory

PŘEDNÍ POHLED
PREDNÝ POHĽAD

Klipsy Velcro®

Protáhněte elastické okraje potahu sedadla přes sedadlo 
tříkolky.
Pretiahnite elastické okraje poťahu sedadla cez sedadlo 
trojkolky.

Provlékněte popruhy bezpečnostních pásů otvory 
umístěnými na zadní straně potahu sedadla. 
Prevlečte popruhy bezpečnostných pásov otvory 
umiestnenými na zadnej strane poťahu sedadla.

Plastové sedátko POHLED ZE SHORA
POHĽAD ZO 
ZHORA

Vyhledejte popruhy bezpečnostních pásů na plastovém 
sedadle tříkolky. 
Vyhľadajte popruhy bezpečnostných pásov na 
plastovom sedadle trojkolky.

Pod sedadlem tříkolky.
Pod sedadlom trojkolky.

Vyhledejte Velcro® klipsy na spodní straně potahu sedadla. 
Přitáhněte Velcro® klipsy přes spodní stranu sedadla 
a připevněte je podle obrázku.
Vyhľadajte Velcro® klipsy na spodnej strane poťahu sedadla. 
Pritiahnite Velcro® klipsy cez spodnú stranu sedadla 
a pripevnite ich podľa obrázku.

Navlékněte popruhy bezpečnostních pásů na opěradle skrz otvory na čalouněném krytu opěradla. Nasuňte polstrovaný kryt opěradla na zadní opěradlo.
Navlečte popruhy bezpečnostných pásov na operadle cez otvory na čalúnenom kryte operadla. Nasuňte polstrovaný kryt operadla na zadné operadlo.

1010

Otvory

DŮLEŽITÉ: Zarovnejte kolík na S1 dílu se štěrbinou na H díl. 
DÔLEŽITÉ: Zarovnajte kolík na S1 dielu so štrbinou na H diel.

4

S1
Krátký kousek • Krátky kúsok

KOLÍK

SLOT

DŮLEŽITÉ: Zarovnejte kolík na S části se štěrbinou na H části. 
DÔLEŽITÉ: Zarovnajte kolík na S časti so štrbinou na H časti. 

S
Dlouhý kousek • Dlhý kúsokSLOT

KOLÍK

8

K

Připomenutí - Bezpečnostní lišta je kompatibilní pouze 
v poloze sedadla č. 1.
Pripomenutie - Bezpečnostná lišta je kompatibilná len 
v polohe sedadla č. 1.
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VelcroVelcro®/MD®/MD klipsy

Bezpečnostní pásy
Bezpečnostné pásy



FÁZE * FÁZY

Otočte do polohy „Odemknout“.
Otočte do polohy "Odomknúť". Vytáhněte náboj ven a uvolněte pedály.

Vytiahnite náboj von a uvoľnite pedále.

Postroj   

Rodič může pomocí ovládací páky ovládat řízení tříkolky ve fázi 1 a 2. Aby se zabránilo zachycení nohou dítěte, ujistěte se, že náboj kola je vytažen a pedály jsou odpojeny.
Rodič môže pomocou ovládacej páky ovládať riadenie trojkolky vo fáze 1 a 2. Aby sa zabránilo zachytenie nôh dieťaťa, uistite sa, že náboj kolesa je vytiahnutý a pedále sú odpojené.

FÁZE
FÁZA 1

FÁZE
FÁZA 2

FÁZE
FÁZA 3

C

J

BRAŠNA 

Umístěte dítě do sedačky. Připněte přezky bezpečnostních pásů, jak 
je znázorněno.
Umiestnite dieťa do sedačky. Pripnite spony bezpečnostných pásov, 
ako je znázornené.

Věk: 9 měsíců
Vek: 9 mesiacov

Věk: 12 měsíců
Vek: 12 mesiacov

Věk: 18 měsíců
Vek: 18 mesiacov

Otočte do polohy „Zamknout“. 
Otočte do polohy "Zamknúť".

ODEMKNOUT
ODOMKNÚŤ 

C

2222

ODEMKNOUT
ODOMKNÚŤ

Otočte do polohy „Odemknout“. 
Otočte do polohy "Odomknúť". 
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Součástka (N) musí být nejprve smontována s tlačnou rukojetí 
(O). Súčiastka (N) musí byť najprv zmontovaná s tlačnou 
rukoväťou (O).
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Omotejte dva pásky Velcro® kolem základny držadel (obr.A). Umístěte smyčky na brašně přes háčky na řídítkách. (Obr. B a obr. C).
Omotajte dva pásiky Velcro® okolo základne držadiel (obr.A). Umiestnite slučky na taške cez háčiky na riadidlách. (Obr. B a obr. C).

Obr.A Obr.B Obr.C
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Vyberte pozici sedadla č. 1 nebo č. 2. Postroj by měl být připojen. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKU JE MOŽNÉ NAINSTALOVAT POUZE V POLOZE SEDADLA 1. 
Vyberte pozíciu sedadla č. 1 alebo č. 2. Postroj by mal byť pripojený. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKU JE MOŽNÉ NAINŠTALOVAŤ LEN V POLOHE SEDADLA 1.

Vyndejte náboj, abyste mohli 
odpojit pedály.
Vyberte náboj, aby ste mohli 
odpojiť pedále.

1 32

E

1. Zatlač
1. Zatlač

2. Slož • Zlož

Pro odstranění bezpečnostní opěrky musí být 
opěradlo odpojeno.
 Pre odstránenie bezpečnostné opierky musí byť 
operadlo odpojené.

Opěradlo MUSÍ být znovu připevněno, než dítěti 
umožníte jet na tříkolce.
Operadlo MUSÍ byť znovu pripevnené, než dieťaťu 
umožníte ísť na trojkolke.

Postroj

Opěradlo MUSÍ být znovu připevněno, než dítěti umožníte 
jet na tříkolce.
Operadlo MUSÍ byť znovu pripevnené, než dieťaťu 
umožníte ísť na trojkolke.

Zatlačte náboj dovnitř, abyste připojili pedály.
Zatlačte náboj dovnútra, aby ste pripojili pedále.

Pro odstranění bezpečnostní opěrky musí být 
opěradlo odpojeno.
Pre odstránenie bezpečnostné opierky musí byť 
operadlo odpojené.

Bezpečnostní držadlo a opěradlo jsou připojeny - viz předchozí krok 
pro instalaci opěradla.
Bezpečnostné držadlo a operadlo sú pripojené - pozri 
predchádzajúci krok pre inštaláciu operadla.
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Odstraňte opěrku nohou a znovu vložte 
šroub a matici.
Odstráňte opierku nôh a znovu vložte 
skrutku a maticu.

Postroj

2. Press
2. Press 1 

3

Sedlo by mělo být na pozici 3. Postroj by měl být připojen. Opěrka nohou musí být odstraněna. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKU LZE lNAINSTALOVAT  POUZE 
V POLOZE SEDADLA 1.
Sedlo by malo byť na pozícii 3. Postroj by mal byť pripojený. Opierka nôh musí byť odstránená. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKU MOŽNO NAINŠTALOVAŤ LEN 
V POLOHE SEDADLA 1.

ZAMKNĚTE• 
ZAMKNITE

Sedadlo by mělo být na pozici 1. Postroj by měl být připojen. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ 
DRŽADLO MŮŽE BÝT NAINSTALOVÁNO, POKUD JE SEDADLO V POLOZE # 1. Sedadlo by 
malo byť na pozícii 1. Postroj by mal byť pripojený. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÉ DRŽADLO 
MÔŽE BYŤ NAINŠTALOVANÉ, AK JE SEDADLO V POLOHE # 1.



FÁZE * FÁZY

Otočte do polohy „Zamknout“. 
Otočte do polohy "Zamknúť".

Pro nezávislé řízení a šlapání ve fázi 4 se ujistěte, že je náboj zasunutý, 
abyste zapojili pedály.
Pre nezávislé riadenie a šliapanie vo fáze 4 sa uistite, že je náboj 
zasunutý, aby ste zapojili pedále.

ZAMKNĚTE
ZAMKNITE

FÁZE
FÁZA 4
Věk: 30-36 měsíců
Vek: 30-36 mesiacov

Zatlačte náboj dovnitř, abyste připojili 
pedály.
Zatlačte náboj dovnútra, aby ste pripojili 
pedále.

Znovu připojte opěradlo (volitelné). 
Znovu pripojte operadlo (voliteľné).

Odstraňte tlačnou rukojeť.
Odstráňte tlačnú rukoväť.

1 32
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1.  Zvedněte a odhákněte.
Zdvihnite a odopnite.

2. PZ atlačte a odpojte

1 

Zevnitř protáhněte popruh otvorem v sedadle. Odstraňte popruh úplně.
Zvnútra pretiahnite popruh otvorom v sedadle. Odstráňte popruh úplne.

Sundejte popruh z přezky počínaje vnitřní smyčkou, jak je znázorněno. Úplně sejměte přezku.
Zložte popruh z pracky počnúc vnútornou slučkou, ako je znázornené. Úplne odstráňte pracku.

Bezpečnostní pásy • Bezpečnostné 
pásy

Bezpečnostní pásy • Bezpečnostné 
pásy

Jak odstranit bezpečnostní pás ze sedadla (volitelné ve fázi 3) • Ako odstrániť bezpečnostný pás zo sedadla (voliteľné vo fáze 3)

Sedlo by mělo být na pozici # 3. Postroj by měl být připojen. Opěrka nohou musí 
být odstraněna. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKU lze NAINSTALOVAT,  
POUZE v pozici sedadla 1.

Sedlo by malo byť na pozícii # 3. Postroj by mal byť pripojený. Opierka nôh 
musí byť odstránená. POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÁ OPIERKU možno 
NAINŠTALOVAŤ, LEN v pozícii sedadla 1.

Odstraňte opěrku nohou a znovu vložte šroub a 
matici.
Odstráňte opierku nôh a znovu vložte skrutku a 
maticu.

3
2. Zatlačte

2. Zatlačte
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