
Návod k montáži a obsluze odrážedla Kokua Like a Bike Jumper 

Prosím, přečtěte si tento řádně tento návod před prvním použitím odrážedla Like a Bike, návod 

uschovejte pro případ pozdější potřeby. 

Montáž řídítek 

Odstraňte imbusový šroub (1) a odejměte transportní pojistku (2) směrem vzhůru. Usaďte řídítka na 

tyč řízení a nastavte pomocí imbusového šroubu (1) vůli uložení ložiska. Pozor! Pomocí tohoto 

imbusového šroubu se nastavuje pouze vůle ložiska, ne upevnění řídítek na tyči řízení (max. 3Nm). 

Pokud ložisko vykazuje vůli, mělo by být pomocí imbusového roubu přitaženo. Pokud šroub více 

utáhnete, dojde ke zmenšení volnosti ložiska, po povolení šroubu se vůle zvětší. 

Nastavte řídítka na tyči řízení správným směrem a napevno utáhněte oba šrouby (3)-ca. 12 Nm. 

Nastavení výšky řídítek: Výšku řídítek nastavíte tak, že z tyče řízení uberete požadovaný počet 

chromových kroužků nacházející se ihned pod řídítky a nasadíte je zpět na tyč řízení nad řídítka. Vždy 

však musí být na tyči řízení nasazeny pouze všechny chromové kroužky dodané spolu s odrážedlem 

LIKEaBIKE!  

Montáž sedla 

Nasaďte sedlo na vyznačené místo a pomocí páčky jej napevno utáhněte. Dodržujte minimální 

hloubku podsedlové tyče v rámu odrážedla 55mm! 

Montáž předního kola (Obr. 6,7,8,9,10, strana 3) 

Přední kolo odrážedla Like a Bike je pro případ, že by se matky samovolně uvolnily, vybaveno 

pojistkou proti vypadnutí. Odšroubujte z předního kola obě matky, kolo vsaďte do přední nápravy. 

Poté na obě strany závitů uchycení kola nasaďte pojistky-viz. foto. Pojistky by měly háčky zapadnout 

do výřezů v přední nápravě. Poté nasaďte matky a utáhněte je-cca 18Nm. Nasaďte na kolo plastové 

krytky matek. 

Montáž zadního kola (Obr. 11, 12, strana 4) 

Postavte rám kola sedačkou směrem dolů. Vezměte zadní kolo, sundejte z něj transportní 

krytky,vyšroubujte matky a kolo nasaďte do zadní nápravy rámu odrážedla. Pevně utáhněte obě 

matky zadního kola (cca.18Nm). Nasaďte zpět na kolo plastové krytky matek. 

 

Ochrana proti nárazu (obr. 13, strana 4) 

Položte ochranu proti nárazu přes řídítka a přichyťte ji pomocí suchých zipů. 

HOTOVO! (obr. 14, strana 4) 

Výměna podsedlové tyče (obr. 15, 16, 17, strana 5) 

Odrážedlo LIKEaBIKE má sériově namontovánu kratší podsedlovou tyč. Pokud chcete zvýšit výšku 

sedu, musíte kratší podsedlovou tyč nahradit vyšší. 



Výměna podsedlové tyče: Povolte imbusové šrouby na obou stranách sedla a vyjměte je. Sejměte 

sedlo z podsedlové tyče. Sedlo nasaďte na zvolenou podsedlovou tyč viz. obr. 17. Nasaďte imbusové 

šrouby do otvorů sedla a pevně je utáhněte. Hotovo. 

Varování: Dodržujte minimální hloubku podsedlové tyče v rámu odrážedla 55 mm! 

 

 

Pozor! Důležitá bezpečnostní upozornění! 

 Vysvětlete Vašemu dítěti správné zacházení s odrážedlem Like a Bike, upozorněte jej na 

možné nebezpečí. Ukažte mu, jak může odrážedlo Like a Bike v každé situaci pomocí nohou 

bezpečně zabrzdit. (Pomocí klasické mechanické brzdy není dvouleté dítě schopno zabrzdit, 

proto bylo při vývoji tohoto odrážedla od mechanické brzdy upuštěno – je možné, když je 

dítě starší, brzdu na přední kolo dokoupit). 

 Dítě musí při jízdě na odrážedle vždy nosit pevnou obuv. Kromě toho doporučujeme nosit 

cyklistickou helmu a rukavice. Tyto bezpečnostní doplňky jsou k dostání v našem programu 

s příslušenstvím. 

 Výšku sedla mějte vždy nastavenou tak, aby nohy dítěte vždy svíraly lehký úhel, když se 

dotýkají země. To je velmi důležité, aby dítě mohlo pomocí nohou bezpečně brzdit. 

 Na odrážedle nesmí jet nikdy zároveň dvě děti. 

 Odrážedlo Like a Bike je hračka a nesmí být nikdy používáno na silnici či ve veřejné dopravě. 

 VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte dítě jezdit bez dozoru! Nikdy jej nenechávejte jezdit 

v blízkosti silnice. Nikdy odrážedlo nepoužívejte na strmém povrchu, schodech apod. Dítě 

musí vždy umět s odrážedlem bezpečně zabrzdit. 

 Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matky, zda jsou správně a pevně utáhnuty. Jakmile 

zjistíte jakoukoliv závadu na odrážedle, nesmíte jej používat. 

 Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. Požadované údaje o tlaku najdete na pláštích 

kol. 

 Výměnné díly jako např. pláště, rukojeti řídítek stejně jako všechny originální náhradní díly 

obdržíte u Vašeho odborného prodejce. Poškozené díly musí být vyměněny. 

 Pravidelně zkoušejte, zda jsou čepičky ventilků kol pevně utáhnuty. Pokud nejsou pevně 

utáhnuty, dítě je může odejmout a vdechnout! Hrozí nebezpečí udušení. 

Odráželo Like a Bike odpovídá bezpečnostní normě EN 71. 

 

Výrobce: Kokua Bikes, Schwerzfelder Str.3, 52159,Roetgen,Německo 

 

 

 

 


