
 

GYEREKKERÉKPÁR HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 

  A MALI  gyártmányú                                                                   12”/16” kerékméretű gyerekkerékpárhoz 
  

Tisztelt Vásárló! 

 
Köszöntjük abból az alkalomból, hogy megvásárolta az általunk forgalmazott gyerekkerékpárt. Bizonyára 
megbízható társa lesz gyermeke számára. A kerékpár használatba vétele előtt kérjük, hogy feltétlenül 
tekintse át a mellékelt kezelési útmutatót. Néhány sorban rögzítettük a kerékpárral és a kerékpározással 
összefüggő legfontosabb ismereteket és biztonsági előírásokat. A kerékpár esetleges eladásakor ezt a 
kezelési útmutatót adja át a vásárlónak! 

Bevezetés 

Gyermekkerékpár az a kerékpár, melynek nyeregmagassága 435 mm-nél nagyobb, de nem haladja meg a 
635 mm-t. 

Ezt a kerékpárt gyermekek részére tervezték, a használat lehetőségei a gyermek életkorának, a kerékpár 
méretének megfelelően változóak. Szilárd burkolat, forgalomtól elzárt terület, illetve „járda használat” 
ajánlott. A kerékpározás tanulásához felnőtt felügyelete indokolt! 

Ahhoz, hogy a megvásárolt kerékpár megfelelő műszaki biztonsággal és a minimális kockázattal kielégítse 
egy gyermek igényeit, a kezelési utasításban foglaltak szerint kell üzemeltetni és karbantartani. 

KRESZ előírása 

/csak akkor érvényes, ha a kerékpár, jellege és mérete alapján közúti közlekedésre is alkalmas!/ 

FIGYELMEZTETÉS! 

A kerékpár a 6/1990. /IV.12./ KÖHÉM sz. rendelet 116.§ (1.) bek.  előírása  alapján,  

kizárólag a kötelezően előírt és szabályszerűen elhelyezett tartozékok felszerelése 

után vehet részt közúti forgalomban! 

1. A kerékpár üzembe helyezése 

Értékesítéskor az eladó kereskedelmi egység dolgozói egy rövid műszaki ellenőrzést és a megfelelő 
beállításokat elvégezik, /kivétel lehet az áruház láncoknál történő értékesítés/ de engedje meg, hogy 
néhány tanácsot adjunk a kerékpár üzembe helyezéséhez, beállításához.  

2. A használatba vétel előtt az alábbiak ellenőrzése elengedhetetlenül  szükséges: 

- első és hátsó fék megfelelő működése,/fokozott figyelem a „kontra” fékre/ 
- a kormány és nyereg megfelelő pozíciója és szilárd rögzítettsége, 
- az első villa /kormány/ akadálymentes és játékmentes elfordíthatósága, 
- az első és hátsó kerék /segéd kerekek/ megfelelő pozíciójú szilárd rögzítettsége, 
- a kerekek tömlőinek megfelelő légnyomása, /kivétel tömör kerékabroncs/ 
- a kötőelemek /csavarok/ megfelelő előfeszítettsége /meghúzása/. 

3. Nyereg beállítása 

A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a kerékpáron ülő gyermek sarka úgy éri el az alsó pozícióban lévő 
pedált, hogy lába térdben enyhén behajlított. 
A nyeregtartó csövet csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad felemelni! /MAX. vagy STOP/ 

FIGYELMEZTETÉS! 

A nyeregtartó csövet csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad felemelni! /MAX. vagy STOP/ 
Fentiek figyelmen kívül hagyása az alkatrészek deformációját, törését idézhetik elő, ami fokozott baleseti 
veszélyt is jelent. 

4. A kormány beállítása 

A kormány magasságát úgy lehet beállítani, hogy a speciális vonócsavart, vagy a kormánybilincset meg kell 
lazítani. A magasságirányú beállítás után a csavarok előfeszítésével biztosítani kell a szilárd rögzítettséget. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A kormányszárat kizárólag csak a maximális kihúzhatóságot mutató maradandó módon való jelzésig szabad 
kihúzni! /MAX. vagy STOP/ A kormányszár jelölésen túli továbbhúzása az alkatrészek deformációját, törését 
eredményezheti, és fokozott balesetveszély jelent! 
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5. Fékek beállítása 

A közlekedés biztonsága érdekében talán a leglényegesebb a fékberendezések helyes beállítása és 
működése, valamint rendszeres ellenőrzése. A baloldali fékkar a hátsó, a jobboldali fékkar az első féket 
üzemelteti. Van olyan gyártó aki fordítottan szereli a fékek működtető szerelvényeit. Szabadonfutó hátsó 
fékagy esetén a jobboldali fékkar működteti az első féket. 
Az ismert konstrukciók az egyszerű, gyors és biztonságos fékbeszabályozást biztosítják. Kisebb után- 
állításhoz elegendő a fék/ek/ állítócsavarjait szabályozni. Az anya kilazítása után a rögzítő csavar furatán át 
meg kell húzni a bowdent. A megfelelő beszabályozás után az anya meghúzásával biztosított a korrekt 
pozíció. 
A kormány magasság állítása esetén az első féket újra kell szabályozni! 
A hátsó fék kismértékű utánállítása azonos módon végezhető. Amennyiben az utánállítás a fékek 
állítócsavarjaival nem lehetséges, úgy a fék részegységeinek beszabályozása, túlzott kopás esetén a 
fékbetétek haladéktalan cseréje szükséges. A hátsó fékagy /kontrafék/ külön beszabályozást nem 
igényel. 
A használat során a fékpofák betétjei elkopnak. A kopás okozta betétcserét követő beállítás akkor jó, ha a 
fékgumik és a kerékpánt közötti hézag max. 1-2 mm. 
A beállítás menete a következő: 

- a fék állítócsavarját a fékkarnál - ha olyan kivitelű - teljesen be kell csavarni, 
- a vezérlő bowden rögzítő csavarját fel kell lazítani, 
- a fékpofák összefogó szerszámmal, vagy kézzel történő összenyomása után feszesre kell húzni a 

vezérlő bowdent, 
- a vezérlő bowden rögzítő csavarját meg kell húzni és a finombeállítást elvégezni a fék 

állítócsavarjával. 
- a szabadonfutó fékagy beállítását javítását szakműhelyben kell elvégeztetni. 

  

FIGYELMEZTETÉS! 

A gyermeknek megfelelően el kell sajátítani a fékberendezések használatát különös tekintettel a 
szabadonfutó hátsó fékagyra! 
A gyermeket meg kell tanítani arra, hogy a „kontrafék” úgy használható, hogy a hajtókarok vízszintes 
pozíciója esetén a hátsó kerékhez közelebbi pedált lefelé erőteljesen kell lenyomnia. Tilos az álló 
testhelyzetben történő pedál lenyomás, mert a kerékpár stabilitása kedvezőtlenül megváltozhat. Az állóra 
fékezett kerekek gumiabroncsa fokozottan kopik! 
Szereléskor ügyelni kell a fékpofa megfelelő pozíciójára, és arra, hogy a fékgumi soha ne érintkezzen a 
gumiabronccsal. Mindkét fék megfelelő együttes használata biztosítja a legjobb fékhatást. Vizes úton a 
féktávolság jelentősen megnő!  
Amennyiben a fékberendezés javítási, beállítási műveletei során bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy 
bizonytalan a fenti műveletek elvégzésében, úgy a fékberendezés fontosságára való tekintettel szíveskedjék 
a márkaszervizhez fordulni! 

6. Kerekek 

A kerekek csapágyazása akkor megfelelő, ha azok akadozás nélkül és túlzott játékmentesen, könnyen 
forognak. Oldal irányú holtjáték nem megengedett. Hosszabb használat után előfordul, hogy az agyak 
akadozó forgása beállítással már nem szüntethető meg. Ebben az esetben az agyak szétszedése, kenése 
szükséges. /Ezt kétévenként szakszervizben ajánlott elvégeztetni!/ 

A kerék küllőzése, központosítása 
A kerékpár kerekek küllőzési módja adja a kerekek megfelelő szilárdságát.  
A gyárban elvégzett kerékfűzés és központosítás általában hosszú ideig biztosítja a kerék központos futását. 
Különösen a nagyobb terhelés, és a rosszabb utakon való rendszeres használat esetén előfordul, hogy a 
felemelt kerék megforgatáskor szemmel jól láthatóan üt, bár a csapágyazás megfelelő. Ha a küllők 
egyenetlenül feszítettek /meglazultak/, akkor a küllők után feszítése, a kerék központosítása válik 
szükségessé. /A megengedett ütés sugár- és tengelyirányban a kerékpánton mérve max: 2 mm lehet./ 
A központosítás a küllők feszítésével, küllő kulccsal történhet, ami a küllőanyák forgatásával lehetséges. 
Házilag esetleg egy küllőszakadás miatti csere végezhető el, ha a kerék egyébként számottevően nem 
deformálódott. A nagy mechanikai igénybevételtől deformált keréknél a kerékpánt egyengetése, cseréje is 
szükséges lehet. Ezt a javítást ajánlott szakműhelyben végeztetni. 
A műanyag abroncsok sérülést követő deformációja javítással nem korrigálható. Indokolt az abroncs vagy a 
komplett kerék haladéktalan cseréje.  
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FIGYELMEZTETÉS! 

Rossz, laza vagy hiányos küllőzésű kerékkel közlekedni tilos, mert fennáll a kerék hirtelen deformációjának 

/8-asba ugrás/ veszélye, és ez baleseti helyzetet teremthet. 

A központosítást kellő szakértelem, gyakorlat /és beállító eszköz, szerszám/ hiányában senkinek sem 

ajánljuk elvégezni, mert az eredmény sokszor még rosszabb futású, rosszul feszített küllőzésű kerék lesz, 

ami szintén balesetet okozhat! 

7. Gumiabroncs 

A kerékpár menetstabilitása, a gumiabroncs és a kerékpánt épsége, tartóssága érdekében igen fontos a 
gumiabroncs belsejében a légnyomás helyes értéken tartása. 
A légnyomás akkor megfelelő, ha a terhelt kerékpárnál a gumiabroncs összenyomódása 2-4 mm között van. 
A túlságosan kis légnyomásra a kerékpár hajtásának megnehezülése, akadályokon való áthaladáskor a 
kerék felütése figyelmeztet. Ekkor lehetőleg azonnal fel kell pumpálni a gumiabroncsot. A szokatlanul erősen 
rázó, "kemény", bár könnyű futású kerékpár túl nagy levegőnyomásra utal ez igénybe veszi és károsítja a 
kerékcsapágyakat. Ha defekt volt, a belső gumit cserélni kell, vagy meg lehet ragasztani a boltokban 
kapható ragasztó készlettel annak kezelési utasítása szerint. 
A tömör abroncs a használat során állandó keménységet biztosít. 
A biztonságos használat miatt fontos a gumiabroncsok keréknyomási értékeinek ismerete és azok betartása 

Kerékméret 12”x2,125” 14”2,125” 16”x2,125 20”x2,125” 

Előírt abroncs 
nyomás (Psi) 

28-32 28-40 28-45 31-45 

A nyomásértékek tájékoztató jellegűek, ami az abroncsok szélességi mérete esetén változhat!  

FIGYELMEZTETÉS! 

Lekopott, sérült gumiabronccsal nem szabad közlekedni, mert ez fokozott baleseti veszélyt jelent és ezzel 
veszélyezteti a gyermek a saját és mások testi épségét, valamint a környezetét!  

A gumiabroncsok és tömlők cseréje esetén, a kerékpár a kerékméretnek megfelelő abroncsot és 
tömlőt kell alkalmazni. Az abroncsokon és a tömlőkön maradandó módon feltüntetik a pontos 
méretet és az előírt abroncsnyomásokat is. Az abroncsok nyomás beállításánál figyelembe kell 
venni a gyerek súlyát.  
Ügyelni kell arra, hogy a tömör abroncs futófelületébe ne nyomódjanak bele szennyeződések. /kavicsok, 
fémdarabok, üvegszilánk stb./    

8. Hajtómű 

A kerékpár hajtóművének könnyű, játékmentes forgását a hajtócsapágy házba épített csúszó vagy golyós- 
csapágyazás biztosítja. A hajtóműcsapágy ház elemeinek kenéséhez, ellenőrzéséhez annak szétszedése 
szükséges. Ehhez le kell venni a hajtókarokat a tengelyről és szét kell szerelni a csapágyházat. 
A csapágy tisztítása után összeszereléskor golyóscsapágyzsírral kell bekenni a csapágyakat és a tengelyt. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A hajtókarok leszereléséhez speciális vékonyfalú dugókulcs és megfelelő hajtókar lehúzó szükséges. A 
hagyományos ékelt hajtókar ékje az anya eltávolítását követően, ellentartást alkalmazva kiüthető.  Hibás 
szerelés esetén a hajtókarok nem javíthatók, azok cseréje indokolt. Nem megfelelően rögzített hajtókarral a 
kerékpározás balesetveszélyes! 

9. Lánc 

Az erőátvitel legfontosabb eleme a lánc. A lánc végtelenítése patent szemmel történt. A láncnak 
akadálymentesen kell legördülnie a lánckerekekről. A lánc főleg a gyerekkerékpárok esetében könnyen 
koszolódik. /közelebb van a talajhoz/ Hibás a lánc akkor, ha az a hajtáskor megugrik, ha nem 
akadálymentes a gördülés, ha hajtáskor rendellenesen zajos. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A lánc hamarabb koszolódik mint a kerékpár többi része és gyorsabban kopik mint a lánckerekek. 
Az olajozást megelőzően lemosás és szárazra törlés szükséges. Olajozás közben folyamatosan, a hajtókart 
forgatva  /legalább 10-szer/ kell felvinni a kenőanyagot. A lánc nyúlása miatt a „belógás” megnövekedhet, 
ekkor szemkivétellel rövidíteni kell a láncot, láncbontó szerszám alkalmazásával, A lánc beállítása. Lazítsa 
meg a keréktengely anyákat, állítsa be a hátsó kerék pozícióját, úgy, hogy az a villaszárak között középen 
fusson, egy nyomon az első kerékkel, majd addig húzza hátra a keréktengelyt, hogy a hajtólánc belógása a 
kívánt 15-35 mm értékre adódjon, majd rögzítse a kerékanyákat az előírt nyomatékkal. 
A lánc szerelést és a „mélytisztítást” ajánlott szakműhelyben elvégeztetni.  
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10. Pedál 

A pedál, a külső tisztításon kívül gyakorlatilag kezelést, karbantartást nem igényel. Évenként a 
pedálcsapágyazás tisztítása zsírozása szükséges. 
A két pedál egymástól csak a pedáltengely menetében tér el. /A jobboldali pedál normál jobb menetű a 
baloldali pedál pedig bal menetű. Erre a pedál ki- és beszerelésekor ügyelni kell. A pedálokat mindig tövig 
kell becsavarni /a perem feküdjön fel a hajtókar szélén/, és az előírt nyomatékkal húzza meg. A meghúzás 
csak pedálkulccsal lehetséges. A rögzítettséget rendszeresen ellenőrizze. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A pedálok normál villáskulccsal nem minden esetben rögzíthetők. A rögzítéshez ún. kerékpár pedálkulcs 
szükséges! 

11. Sebességváltó 

Ma már jellemző, hogy a 16”-os kerékpár is lehet sebességváltóval szerelt, ezért indokolt a kezeléséről rövid 
tájékoztatást adni.  

11.1 A sebességváltás szabályai  /ha a kerékpár sebességváltóval szerelt/ 

 sebességet csak menet közben lehet váltani. 

 csökkenteni kell a pedálnyomást váltás közben /erőkifejtés nélkül forgassa előrefelé a hajtókarokat/. 

 váltás közben a hajtóművet nem szabad visszafelé forgatni, 

 nem szabad erőltetni a váltókart, álló helyzetben nem lehet váltani, 

 a váltókaron /ha az nem pozícionált váltó/ a váltás után a csendes és stabil láncfutás elérése 
érdekében esetenként korrigálni kell.  

Korrekcióra inkább a felfelé váltáskor van szükség, tehát amíg a lánc csendesen, nyugodtan nem fut. Már 
a 10 sebességes változatnál is természetesnek vehető, hogy a hátsó váltó működtetése után esetenként 
az első láncterelő lemezhez hozzáér a lánc, ekkor elől is korrigálni kell, ha nem pozíciórögzítésű a 
váltóvezérlő kar. 

11.2 Első láncváltó szerkezet. 

A hajtóműnél a nyeregváz csőre felszerelt láncátdobó beállítása: 
a) Ellenőrizze a láncterelő felszerelését. Ez akkor megfelelő, ha a terelőkeret párhuzamos a kerékpár 

hosszsíkjával, és a hajtómű nagy lánckereke fölött mintegy 5 mm-rel mozog. Beállítását a 
bilincscsavar meglazítása után végezheti el. 

b) A felemelt hátsó kerék hajtása közben váltsa a láncot a hajtóműnél /elől/ a kisebb, a racsninál /hátul/ 
a legnagyobb lánckerékre. 

c) Állítsa be az állítócsavarral a terelőkereket úgy, hogy benne a lánc középen fusson. 
d) Ellenőrizze a bowden huzalt, melynél ebben a helyzetben kis holtjátékot kell éreznie. Ennek 

beállításához lazítsa meg a bowden rögzítő csavart, feszítse meg a bowden belsőt /kis, kb. l-2 mm-
es holtjátékot hagyva/ és húzza meg a rögzítő csavart. 

e) A fenti módon váltsa a láncot a racsni legkisebb, a hajtómű nagyobb lánckerekére. 
f) Állítsa be az állítócsavarral a terelőkeret véghelyzetét. A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás 

határozott, a lánc kb. itt is középen fut a keretben, és nem áll fenn a hajtókar felé a túlváltás 
veszélye. 

g) Néhány próbaváltással ellenőrizze mindkét szélső helyzet beállítását, szükség esetén korrigáljon. 
h) Nehéz működés esetén az alkatrészek, bowden huzal tisztítása, kenése szükséges. 

11.3 Hátsó láncváltó szerkezet 

a) A felemelt hátsó kerék hajtása közben a megfelelő váltókart tolja teljesen előre, ekkor a lánc a kis 
lánckerék-csoport /racsni/ belső legnagyobb kerekén kell fusson. Eközben elől a legnagyobb 
lánckeréken legyen a lánc. 

b) Állítsa be a láncátdobó állítócsavarját. 
- Ha a lánc nem fut fel a kis lánckerékre, hanem előtte a két kerék között vagy a második keréken 

majd, csavarja kifelé a csavart. 
- Ha a lánc túlszalad a kis lánckeréken /a váltó túlvált/, befelé csavarja a csavart. 

A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozottan, könnyedén történik, a lánc kis lánckerékről 
való leugrása nélkül. 

 c) A felemelt hátsó kerék hajtása közben a váltókart húzza teljesen hátra, ekkor a lánc a kis lánckerék 
csoport /racsni/ belső /legnagyobb/ kerekén kell fusson. Eközben elől a belső lánckeréken legyen a 
lánc. 

 d)  Állítsa be a láncátdobó állítócsavarját. 
- Ha a lánc nem fut a legnagyobb lánckerékre, hanem előtte a két kerék között, vagy a  másik 

keréken marad, csavarja kifelé a csavart. 
- Ha a lánc túlszalad a lánckeréken /a váltó túlvált/, befelé csavarja a csavart. 
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A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozottan, könnyedén történik, a lánc lánckerékről való 
leugrása nélkül. 
A markolatváltó esetében a megfelelő markolat előre illetve hátrafelé fordításával történik a 
sebességváltás. Ez a vezérlési eltérés nem változtat az első és hátsó váltó beállításán.   

FIGYELMEZTETÉS! 

Tilos az úgynevezett "keresztbe" váltás /elől és hátul is a legnagyobb lánckerékre vagy elől és hátul a 
legkisebb lánckerékre/, mert a váltók leszakadhatnak, ami jelentős műszaki meghibásodást és balesetet is 
okozhat. 
A gyermeket fokozott figyelemmel kell kioktatni a sebességváltók szakszerű használatára! A biztonságos 
kerékpározás érdekében felügyelet mellett gyakoroltatni kell a váltók használatát. 

12. Egyéb felszerelések tömegadatok 

Ebbe a csoportba tartoznak a kerékpár olyan felszerelései, melyek a menetkomfortot javítják, a biztonságot 
fokozzák, stb. 
A szükséges kiegészítők a vásárlás helyén, a gyártó vagy forgalmazó márkakereskedéseiben 
megvásárolhatók. A márkakereskedésekben a szakemberek megfelelő tájékoztatást adnak a kiegészítőkről.  
A gyerekkerékpárok esetében a legfontosabb kiegészítő tartozék a kitámasztó segédkerék. A 
segédkerekeket a jobb és baloldali kerékanyák leszerelése nélkül illeszthetők a hátsó tengelyre. A pontos 
illeszkedést szolgálják a mellékelt keret bilincsek, vagy tájoló alátétek. A felhelyezést  követően ha 
szükséges állítsa be a hátsó kerékpozícióját./A korábban már leírtak szerint/ A segédkerekek rögzítő 
csavarjait a tengelyanyákkal azonos nyomatékkal kell rögzíteni. A pótalkatrészként megvásárolt 
segédkerekek esetén ügyelni kell a hátsó tengely megfelelő hosszúságára, szükség esetén cseréjére. A 
segédkerekek használata csak addig indokolt, míg a gyermek megfelelően nem tudja kezelni és használni a 
kerékpárt. A támasztókerékkel szerelt kerékpárral is csak egy gyerek kerékpározhat! A gyermek figyelmét fel 
kell hívni arra, hogy a támaszkerékkel való kanyarodás fokozottabb figyelmet igényel! 
A felsoroltak, általában plusz tartozékként felár ellenében megvásárolhatók, vagy más szaküzletben 
beszerezhetők. Vásárláskor tisztázza és figyelmesen ellenőrizze, hogy milyen kiegészítők és szerelvények 
tartoznak a kerékpárhoz. A felszerelések különleges karbantartást nem igényelnek.  
Legfontosabb követelmény a mindenkori szilárd rögzítettség és a funkciónak megfelelő használat.    
A kerékpár gyártója által gyártott, eredeti kiegészítőket szabad megvásárolja. A kiegészítők a 
gyerekkerékpár kategóriában is ismertek, /első csomagtartó kosár, kormány és váz szivacsborítása, 
sebességváltók, sárvédők, világító és fényjelzők, stb./ de megvásárlásuk mindenkor a biztonságos 
működtetés figyelembe vételével történjen. Figyelembe kell venni a gyermek korát és azt a körülményt, hogy 
a speciális kiegészítők használatának ismeretét, azok biztonságos működtetését, milyen szinten sajátította 
el a gyerek.  
A felszerelések és kiegészítők állapotának ellenőrzése, karbantartása az igénybevétel függvénye. 

A tömegértékek függenek a kerékpár méretétől és jellegétől. A megadott értékek tájékoztató jellegűek. 
A megengedett max. terhelés túllépése veszélyezteti a közlekedés, a  kerékpáros és környezetének 
biztonságát. A fokozott balesetveszély miatt a terhelhetőség túllépése TILOS!  

A kerékpár biztonságossága érdekében lényeges szempont a terhelhetőség és össztömeg értékeinek 
megadása: 

Kerékpár mérete: 12” 14” 16” 20” 

Kerékpár tömege:/kg/ 10 11,5 13 15 

Első csomagtartó max terhelhetősége: /kg/ 1 2 2 3 

Hátsó csomagtartó max. terhelhetősége:/kg/ 2 3 3 7 

Gyermek súlya: 22 25 30 40 

Megengedett max össztömeg: 25 30 35 50 

13. A kerékpár karbantartása ápolása, tárolása 

A kerékpár külső felületének kezelése, ápolása hosszú ideig megőrzi azok fényét, épségét. A festett 
felületeket szárazon ne törölje, mert a porszemcsék összekapcsolják. A galvanizált felületek is csak 
óvatosan törölhetők szárazon. Általában elegendő a puha ronggyal végzett bő, tisztavizes lemosás, csak 
erősen szennyezett kerékpárnál szükséges autósampon. Más tisztítószert, súrolókefét, durva dörzsölő 
anyagot ne használjon!  
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Nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás tilos! 
A lemosás során arra ügyeljen, hogy a csapágyakhoz víz lehetőleg ne kerüljön. Mosás után a tiszta kerékpár 
szarvasbőrrel vagy puha, tiszta ronggyal szárazra törölhető. A kezdődő rozsdásodást, festéklepattogzást 
minél előbb javítsa ki. 

Az alábbiakban közölt határidők, ajánlások betartása a kerékpár rendszeres használata esetén indokolt és 
célszerű.  
A rendeltetésszerű használatot befolyásoló bármilyen rendellenesség, meghibásodás esetén haladéktalanul 
el kell végezni, vagy végeztetni a javítást és alkatrész cserét a biztonságosság és egy esetleges baleset 
megelőzése érdekében! 

A karbantartási előírásokat az alábbi táblázat rögzíti 

13.1 A kerékpár karbantartási táblázat  

 Alkatrész, 
részegység 

megnevezése 

A szükséges 
karbantartási 

időszak 
A javasolt ellenőrzés  

Váz villa havonta 
repedések sérülések a kapcsolódó részegységek 
ellenőrzése szemrevételezéssel 

Kormány, 
kormányfej 
készlet  

negyedévente 
ellenőrizze az akadálymentes elfordíthatóságot, a 
kormánycsapágy játékát, a csavarkötéseket 

Kerekek negyedévente 
ellenőrizze a keréktengelyek játékát, a 
tengelyrögzítés előírás szerinti nyomatékértékét 

Gumik negyedévente 
ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, a futófelület 
megfelelőségét, az oldalfal és peremek 
sérülésmentességét 

Lánc negyedévente 
ellenőrizze az akadás mentes legördülést, szükség 
esetén állítsa be a lánc feszességét 

Kötőelemek negyedévente 
valamennyi kötőelem előfeszítettségének 
ellenőrzése, szükség esetén meghúzása 

Fékek negyedévente 
ellenőrizze a fékeket működtető elemeket, azok 
rögzítettségét, szükség esetén cserélje a fékgumikat  

Nyereg negyedévente 
ellenőrizze az ülőfelület gyűrődés mentességét, a 
beállítás megfelelőségét, a nyereg rögzítettségét 

Bowdenek negyedévente 

holtjátékok ellenőrzése, beállítása a bowdenek 
törésmentességének kiszálkásodásának 
ellenőrzése, szükség szerint a sérült bowden 
cseréje.  

Hajtómű 
csapágyház 

kétévente 
szétszerelés,vegyszeres tisztítás, hibafeltárás, 
javítás, kenés, összeszerelés  

Hátsó fékagy kétévente 
szétszerelés, vegyszeres tisztítás, hibafeltárás, 
javítás, kenés, összeszerelés  

Racsni kétévente 
szétszerelés, vegyszeres tisztítás, hibafeltárás, 
javítás, kenés, összeszerelés  

 

13.2 A kerékpár kenési táblázata 

Alkatrész megnevezése Előírt kenőanyag 
A kenési 
időszak 

Megjegyzés 

Lánc és lánckerekek Műszerolaj 1-2 hetente saját kezűleg 

Fékek forgáspontjai Műszerolaj havonta saját kezűleg 
Fékkarok Műszerolaj havonta saját kezűleg 
Váltók /ha van/ Műszerolaj havonta saját kezűleg 
Bowdenek Műszerolaj havonta saját kezűleg 
Kormánycsapágyak LZS-2 csapágyzsír kétévente szakműhelyben 

Hajtóműcsapágyak LZS-2 csapágyzsír kétévente szakműhelyben 
Kerékcsapágyak LZS-2 csapágyzsír kétévente szakműhelyben 

A szakboltokban kaphatóak speciális kerékpárápoló olajok és zsírok is ezek szükségességéről 
kérje szakember tájékoztatását.  
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A zsírok és olajok használatánál figyelembe kell venni az adott termékre előírt speciális tárolási és 
kezelési valamint a megsemmisítési előírásokat, mivel ezek csomagolása veszélyes hulladéknak 
minősül. 

Az alábbi táblázat mutatja a kötőelemek meghúzásának mértékét feltételezve, hogy a meneten 
nincs korrózió, szennyeződés és túlzott kenőanyag, valamint, hogy a menet megfelelő módon 
kialakított a megfelelő tűréshatárokon belül.  

FIGYELMEZTETÉS! 

A gyerekkerékpároknál gyorsrögzítő alkalmazása tilos!  

13.3 A kerékpár kötőelemeinek meghúzási nyomaték értékei  

Kötőelem megnevezése 
Meghúzási 
nyomaték 

(Nm) 
Kötőelem megnevezése 

Meghúzási 
nyomaték 

(Nm) 

Mellső kerékanyák 24-27 Középcsapágy 70 

Hátsó kerékanyák 24-40 Lánckerék csavar 11-13,5 

Fékpofa anyák 5,5-6,5 Pedálok a hajtókarba 24-47 

Fék fogantyú rögzítő 

csavar 
3-9 Hátsó váltótartó a vázhoz 13,5-16 

Fékbowden kötőelemek 6-8 Első láncátdobó a vázhoz 2,5-5 

Kormány feszítő csavar 16-24 Váltó bowden rögzítők 2,5-5 

Kormánycső rögzítő 
csavar 

11-13,5 
Kontrafék kitámasztó a 
vázhoz 

4-5 

Kormánycsapágy villazáró 
anya 

15-17 Sárvédő csavar a vázhoz 5-6 

Nyeregcső rögzítő bilincs 
csavaranya 

16-27 Kulacstartó 2,5-4 

Nyereg rögzítő 
csavaranya 

4-8 Kitámasztó 5-6 

Csapszeg nélküli hajtókar 
csavar 

24   

Csapszeg nélküli hajtókar 
csavaranya 

27   

 
A „nyomaték” a csavarkötés szorosságának jellemzésére szolgáló mérték. Az előírt meghúzási nyomaték,  
- alkatrész csere esetén-  a gyártóktól függően lehet más és más értékű lehet. A táblázatban megadott 
nyomaték értékeket ennek figyelembe vételével adtuk meg. 
A megadott értékek tájékoztató jellegűek. Az nyomaték értékek beállítása speciális nyomatékkulccsal 
lehetséges, melyekkel a szakműhelyek rendelkeznek. A pontos beállításokat javasoljuk szakműhelyben 
elvégeztetni!   

Tárolás 
A kerékpárt lehetőleg száraz, sötét, pormentes, ne túl meleg helyen tárolja. Ügyeljen arra, hogy puha, 
defektmentes gumiabroncson még rövid ideig se álljon a kerékpár. 
Hosszabb tároláshoz tehermentesítse a gumiabroncsokat a kerékpár felfüggesztésével, esetleg állítsa a 
kerékpárt nyeregre és kormányra, védje a festett, krómozott felületeket valamilyen konzerváló szerrel /a 
gépkocsihoz ajánlott szerek megfelelőek/. 
A kenési helyeket az előírás szerint kenje meg, kicsit több kenőanyagot használva a szokásosnál. A 
tehermentesített gumiabroncsok glicerinnel történő vékony átkenése lassítja azok öregedését. 

Ha nem biztosítható pormentes hely, feltétlenül takarja le a kerékpárt. Használatba vétel előtt távolítsa el a 
védőréteget, állítsa be a gumiabroncsok levegőnyomását, végezze el a szerkeszti elemek szükséges 
kenését, majd a szokásos ellenőrzések után a kerékpár menetkész. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A kerékpár felszereléseinek, részegységeinek megváltoztatása, a kerékpár átépítése kizárólag /pl. rugós 
villa beépítés/ csak valamelyik, a márka javítására kijelölt szakműhelyében történhet. Hibás átépítés miatt a 
kerékpár a műszaki biztonsága megváltozik. A műszaki biztonság hiánya a rendeltetésszerű használatot 
kedvezőtlenül befolyásolja.  
A hibás, szakszerűtlen átépítés a jótállás megvonásával jár! 
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Mint minden mechanikai alkatrész, a kerékpár is ki van téve elhasználódásnak és nagy igénybevételeknek. 
A különböző anyagok és alkatrészek a kopás és kifáradás szempontjából eltérő módon viselkednek. Ha egy 
alkatrész tervezett élettartama letelt, hirtelen tönkremehet, amely a kerékpáros sérülését okozhatja. 
Bármilyen repedés, karcolás vagy elszíneződés erősen igénybevett részeken azt jelzi, hogy az alkatrész 
elérte az élettartama végét és ki kell cserélni. 
 

14. Figyelemfelhívás a biztonságos kerékpározáshoz 

 Feltétlenül ajánlatos a megfelelő védősisak és védőszemüveg viselése kerékpározás közben! 

 Be kell tartani minden, a kerékpárosokra előírt közlekedési szabályt! 

 Sötétedés után mindig jól kivilágítottan kell közlekedni!  

 Kanyarodás közben a hajtókarok vízszintes helyzetben legyenek! 

 Ne próbáljon a gyerek a közúti közlekedés során bravúros mutatványt bemutatni! 

 Soha ne vigyen utasokat, vagy olyan csomagot, amely akadályozza a látásban, vezetésben! 

 Gyakran kell hozzáértő felnőttnek ellenőrizni és kipróbálni a fékeket! 

 A kerékpár mindig tökéletesen beszabályozott legyen! 

 Mindig egyesével egymás mögött kerékpározzanak az úton! 

 Ellenőrizze a rugóstagok állapotát, rögzítettségét, szivárgásmentességét! 

 A lassulás nedves útviszonyok esetén jelentősen lecsökken, és nagy gondosság, előrelátás 
szükséges a biztonságos megálláshoz. A megfelelő fékbeállítás, bowdenek kenése sokat segíthet, 
de a legfőbb felelősség a kerékpárosé. Ilyen útviszonyok esetén lassabban kell kerékpározni és 
korábban fékezni, mint ahogy az száraz útviszonyok esetén lenne szükséges. A legbiztonságosabb 
az, ha a gyermek rossz időjárási körülmények és útviszonyok esetén nem kerékpározik. 

15.  A gyerekkerékpárokra vonatkozó fokozott figyelem és kockázati tényezők az 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet figyelembe vétele alapján. 

15.1 Kerékpározás feltételei  

A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki 
megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják.  

Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra 
alkalmas útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.  

Lakott területen levő olyan úton, amelyen az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a 
gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.  

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.  

15.2 A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések  

 Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles  

 a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megtartani;  

 a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak 
utasításainak eleget tenni;  

 úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat 
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.  

Kerékpárral  
 a kerékpársávról vagy  
 lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá  
 a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.  

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó 
szabályok szerint  -- kell az úttesten áthaladnia.  
Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat.  
 
Gyermekkorú személy a kerékpáron személyt nem szállíthat!  
 
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal 
kell kivilágítani.    
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TILOS: 

 főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;  

 elengedett kormánnyal kerékpározni;  

 kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –kerékpár utánfutót kivéve– egyéb vontatmányt  kapcsolni;  

 kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;  

 kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a 
vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani;  

 kerékpárral állatot vezetni.  

15.3 A kerékpározás személyi feltételei  

A kerékpárt kizárólag olyan korcsoportú gyermek használja aki számára azt tervezték, használatát 
begyakoroltan ismeri és a biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá a vezetési képességre 
hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll.  A gyermeket, a kerékpár használatba vétele előtt ki kell 
oktatni a típus tulajdonságairól és annak biztonságos kezeléséről.  
Gyermekkerékpár használata szülői, vagy minimum 16. életévét betöltött személy felügyelete mellett 
történjen. 

15.4 A kerékpár közlekedésben való részvételének a biztonsági feltételei.  

A gyermekkerékpár mindenkori, biztonságos megfelelő műszaki állapotáról a szülőnek, vagy az általa 
megbízott hozzáértő személynek kell gondoskodni. Meg kell akadályozni, hogy a gyermek a kerékpáron 
bárminemű változtatást, vagy műszaki beavatkozást végezzen.  
 
A közlekedésben olyan kerékpárral szabad részt venni,  

  amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel,  
  amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi.  

A felnőtt személynek, mielőtt a gyermek kerékpárjával elindul, kötelessége a kormányberendezés, a 
fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát 
(működését) – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.  
 

17. Az MSZ EN 71-1:2005+A9:2009 számú szabvány 7.15, 7.16 pontjai szerinti speciális 

előírások a játékkerékpárokra: 

„Figyelem!” Kerékpározáskor védősisakot kell viselni.” 
„A játékkerékpár használata a közutakon nem megengedett”. 

 

18. Az MSZ EN 14765:2005+A1:2008 szabvány 5. pontja szerint a biztonságos 

használatra és karbantartásra vonatkozó legfontosabb figyelmeztetések: 

/ Ez az Európai Szabvány nem tartalmazz a speciális mutatványokra tervezett BMX kerékpárokra 

vonatkozó előírásokat./ 

a) a gyermek játékkerékpár és gyermekkerékpár a gyermekek számára a korcsoportjuknak 
megfelelően a kerékpározás megtanulására majd használatára szolgál, a használat 
lehetőségeinek korábban ismertetett figyelembe vételével. (Bevezetés) 

b) nyereg magasság beállítás és jelzés (3. pont) 
c) információ a fékek használatáról (5. pont) 
d) a nyereg minimális magasságának és mérési módjának megadása. (4. pont) 
e) az ajánlott módszer a felszerelt teleszkóp rendszer és egyéb tartozék /segédkerekek/ 

felszerelésére, beállítására. (12. pont) 
f)      ajánlások a biztonságos kerékpározásra — kerékpáros sisak használata, a fékek-, 

gumiabroncsok kormány, kerékperemek rendszeres ellenőrzése és figyelmeztetés az esetleg 
esős időben megnövekedett féktávolságra. (4., 5., 6., 7., 15.4. pont) 

g) a kerékpáros és poggyász megengedett összes tömege és a maximális összes tömeg (kerékpár 
+ kerékpáros + poggyász). (12.pont) 

h)   megjegyzés, amely felhívja a kerékpáros figyelmét az esetleges nemzeti törvényi előírásokra, ha 
a kerékpárral közúton közlekedik (pl. világítás és fényszórók). (KRESZ előírása c. rész) 

i) a kormányhoz. kormányszárhoz, nyereghez, ülés oszlophoz és kerekekhez tartozó rögzítő elemek 
meghúzása, nyomaték értékekkel a menetes rögzítő elemek esetében. (13.3 pont) 

j) módszer a gyors kioldó készülékek helyes beállítására, pl. „a mechanizmusnak a villa végeit le kell 
nyomnia, ha reteszelt helyzetben zárva van”. (Gyorskioldó nem került beépítésre) 
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k) a szereletlenül szállított alkatrészek helyes szerelési módja. (Melléklet  Gyerekkerékpár 

összeszerelési útmutató) 
l) kenés - hol és milyen gyakran kell a kenést végezni, és az ajánlott kenőanyag. (13.2 pont) 

 
m) a helyes láncfeszítés és annak beállítása (ahol erre lehetőség van). (9.pont) 
n) sebességváltó beállítása és működése. (11. pont) 
o) fékek beállítása és ajánlások a súrlódó elemek cseréjére.(5.pont) 
p) a kerekek felnik védelme gondozása, magyarázat a sérüléseinek veszélyéről. (6.pont) 
q) megfelelő tartalék alkatrészek, pl. gumiabroncsok, belsők és fékek súrlódó alkatrészei.(12.pont) 
r) tartozékok – ahol ezeket felszerelve ajánlják, részletes adatokat kell mellékelni, mint pl. a működés 

leírása, a szükséges karbantartás (ha ilyen van) és a megfelelő tartalék alkatrészek. (12.,13.pont) 
s) megjegyzés, amely felhívja a kerékpáros figyelmét az intenzív használattal járó veszélyekre és 

ajánlja a váz, villa és teleszkóp csatlakozások (ha ilyenek vannak) időszakos 
ellenőrzését.(13.1pont) 

 
 

A GYEREKKERÉKPÁR CÍMKÉJE ÉS A CÍMKE TARTALMA A TÖRVÉNY SZERINT 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

TERMÉKCÍMKE 

Megnevezés  Gyermekkerékpár 

Importőr/Forgalmazó  J.p Mali kft. 1211 Budapest 
Színesfém u. 22-24 

Származási hely 
Bangladesh, Alita limited. Chittagong 
4223. 

Típus megnevezése   

Kerékméret    

Tengelytáv  

Nyeregmagasság   

Vázmagasság  

Terhelhetőség   

Tömeg  

Használat   Hozzáértő felnőtt felügyeletével  

Vonatkozó szabvány száma  MSZ EN14765:2005+A1 

FIGYELMEZTETÉS!  Kerékpározáskor fejvédő sisakot kell 
viselni. 

 

A játékkerékpár használata a 
közutakon nem megengedett 

/mérettől függően/ 

 


