
Všeobecné nariadenia
Táto detská sedačka je schválená pre deti s celkovou hmotnosťou nižšou ako 22kg. Je odporúčané 
prepravovať deti, ktoré vedia sedieť bez podpory. Detská sedačka môže byť namontovaná na bicykli 
s 26 “a 28” kolesami, ak máte nejaké pochybnosti a/alebo potrebujete informácie týkajúce sa 
správneho nastavenia sedačky, neváhajte sa opýtať Vášho predajcu bicyklov.
Dodané diely
1. sedačka s opierkou chrbta
2. čierna opora, 4 skrutky s maticou a 2 puzdra (pre upevnenie na rám)
3. oceľová podpora na vidlicu v čiernej farbe a 2 skrutky s maticou a podložka (pre upevnenie na 
rám)
4. 2 opierky nôh a 2 popruhy na nohy
5. bezpečnostné pásy
6. látková vložka na sedačku
7. leták z inštrukciami.
Technické informácie
Balenie neobsahuje náradie na montáž sedačky. Potrebné náradie pre montáž: kľúč 10x10, 
imbus kľúč 5. Sedačka je vhodná na trubku s prie-merom od 22 mm do 40 mm. a priemerom kolies 
bicykla od 26“ do 28“. 
Materiálové zloženie:
sedačka - POLYPROPYLÉN
stĺpik podpory riadidiel - NYLON
páska na stupačkách - POLYETYLÉN
stupačky - POLYPROPYLÉN
opora - oceľ
Montáž
Namontuje sedačku s priloženými časťami ku nosiču
• kovová platnička so 4 skrutkami je už namontovaná na sedačke
• upevnite sedačku na nosič zaskrutkovaním skrutky pevne a zablokujte ho
• overte, že vzdialenosť medzi vyrytými šípkami na strane sedačky a kolesom menej než 10 cm
• aplikujte stupačky a nastavte dĺžku nôh, použite príslušné otvory v sedačke
• upevnite detskú sedačku k sedlovej trubke použitím bezpečnostného pásu
• umiestnite dieťa do sedačky a upevnite bezpečnostné pásy
• nohy dieťaťa umiestnite na stupačky a zaistite nohy s páskou
Dôležité upozornenia
• Nikdy nepridávajte náklad na sedačku, na toto použite predný alebo zadný nosič.
• Ak je sedačka umiestnená, skontrolujte, či je dostatok miesta medzi nohami dieťaťa a dospelé-
ho. Skontrolujte či neprichádza k obmedzeniu funkčnosti bicykla (napr. pedále, brzdy, oblečenie…).
• Nerobte žiadne zmeny na sedačke ani jej častiach, pretože to môže ovplyvniť 
uznanie/neuznanie záruky.
• Nikdy neprepravujte 2 deti naraz na jednej sedačke.
• Pravidelne kontrolujte sedačku a jej uchytenie.
• Pred použitím, skontrolujte nastavenie sedačky.
• Nikdy neprepravujte bicykel na strešnom nosiči auta, ak je na bicykli sedačka.
• Nikdy nenechávajte dieťa v sedačke, ak je bicykel bez dozoru.
• Uistite sa, že dieťa neprichádza do kontaktu s pohyblivými časťami.
• Chráňte svoje dieťa počas jazdy v sedačke vhodným oblečením.
• Nikdy nepoužívajte sedačku na motorke, závodných bicykloch, bicykloch s odpružením, skladacích 
bicykloch.
• Uistite sa, že nikde na bicykli nie sú rozstrapkané brzdové káble, ktoré by mohli ublížiť dieťaťu.
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s upevnením na nosič
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