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ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND USER’S GUIDE
KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

7139
Super Bike / Süper Bisiklet

60153 1 Pcs/Prç 60140 2 Pcs/Prç

80773 2 Pcs/Prç

80762 1 Pcs/Prç 80227 2 Pcs/Prç

Product parts / Ürün parçaları

Assembly / Montaj

1-Şekil 1’ de gösterildiği gibi dizilimi yapınız. Çekiç yardımı ile 80602 kodlu segman aparatını 60140 no’lu parçaya demir mile çakınız. Tekerlekten
ve gövdeden geçirerek demir milin diğer taraftan çıkmasını sağlayınız.
Set the parts as listed on the �gure#1.  With the help of a hammer place the part piston ring#80602to the iron shaft 60140. Make sure the shaft goes
through wheel and the body. 

2-  Şekil 1.2 de şekil 1 uygulandıktan sonra ürünü ters çevirerek 80628 no’lu segman takozunu sert bir zemine yerleştiriniz. 80602 no’lu segman çakma
aparatını kullanarak çekiç v.b. alet yardımı alarak sırası ile çakınız.
After applying �gure#1 start �gure 1.2 by putting the product  upside down and make sure 80628 is on the hard surface and nail item#80602 to
#80711 and the rest with the help of a hammer. 

3- Şekil 2’ de direksiyon milini resimde görüldüğü gibi 80765 kodlu parçayı 80766 kodlu parçaya takınız. Bisikletin ön tekerinde bulunan demirler ile
ön çatalda alt kısmında bulunan boşluklara yerleştiriniz.
As it shown in the �gure#3 attach item 80765 to item 80766. And place the iron shafts on the front wheel to the spaces on the front fork. 

4- Şekil 3’ te ön çatalı tekere yerleştirdikten sonra 60002 no’lu vida parçasını her iki taraftan da soldan (2) sağdan (2) vidalayınız. Vidaların sıkı
olduğundan emin olunuz.
After placing the front fork to the wheel as shown in �g#3 , using item 60002 screw from right and left. Make sure the screws are tighten well. 

5- Şekil 4’ te kodları belirtilen parçaları diziniz. Şekil 3 te uygulanan ön tekeri 80770-3 kodlu parça ile birleştirdikten sonra alt kısmı gövdeye monte
ediniz. Üst kısımda da parçaları dizdikten sonra sırası ile birbirinden geçirerek son olarak gövdeye yerleştiriniz.
Set the items as shown on �gure#4. Get the complete front wheel which was already set in �gure#3 use item #80770-3 to �x the front wheel to item
#80762. Continue assembling the upper items  in order and then �x them to the body.
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3038680765 1 Pcs/Prç

80767 2 Pcs/Prç80769 1 Pcs/Prç80711 2 Pcs/Prç 80614 1 Pcs/Prç40069 1 Pcs/Prç

80766 1 Pcs/Prç

80038 4 Pcs/Prç
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