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Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte
pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní
předpisy v zemi, ve které se tento výrobek bude používat.

UPOZORNĚNÍ
• Neklaďte na sedačku dodatečný náklad. 
• K převozu případných jiných nákladů použijte jinou výbavu, například zadní nosič

zavazadel. 
• Veškeré úpravy sedačky a její nosné konstrukce jsou zakázány. Výrobce ani prodejce

nenesou zodpovědnost za případné škody, způsobené takovými úpravami. 
• Manévrovatelnost kola se vlivem dítěte v sedačce může velmi významně změnit, a to

zejména z hlediska rovnováhy, řízení a brzdění. 
• Sedačka může omezit manévrovatelnost řídítek. Pokud by sedačka omezila uhel řízení na

méně než 45° z obou stran, vyměňte řídítka. 
• Kolo nikdy nenechávejte zaparkováno s dítětem v sedačce bez dozoru. 
• Pokud jsou sedačka nebo kolo, nebo jejich libovolná část, poškozeny nebo zcela chybí,

sedačku nepoužívejte. 
• Ve věci případných náhradních dílu na sedačku se obraťte na výrobce nebo prodejce. 
• Po nehodě celou sedačku vyměňte, a to i když nejeví viditelné známky poškození. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
• Přední dětská sedačka pro děti do hmotnosti 15 kg; pravidelně kontrolujte, zda hmotnost

dítěte nepřekračuje uvedenou mezní hodnotu. 
• Sedačku používejte pouze pro děti, schopné samostatně a delší dobu sedět bez pomoci

(přibližně od 9-12 měsíců). 
• Používejte jízdní kola s rozměrem kol 26” - 28”, které unesou dodatečné zatížení alespoň

18 kg. 
• Konzultujte příručku pro jízdní kolo nebo se obraťte na jeho prodejce. 
• Sedačku nemontujte nakloněnou dopředu. 
• Nakloňte ji zlehka dozadu, aby v ní bylo dítě co nejlépe uloženo. 
• Sedačku namontujte ve směru jízdy. 
• Nepoužívejte sedačku na motorkách, skútrech nebo mopedech, elektrických kolech,

sportovních kolech a na kolech s pružením. 
• Zkontrolujte, zda se končetiny nebo oděv dítěte či řidiče nemohou zaplést do pohyblivých

částí kola nebo do sedačky (např. do brzd). 
• Zkontrolujte, zda dítě nemůže zasunout prsty mezi pružiny sedla. Používejte kryt sedla

nebo sedlo s vnitřními pružinami. 
• Zkontrolujte, zda dítě nemůže zasunout prsty nebo nohy mezi paprsky kola. Doporučuje se

použití krytu na kola. 
• Zkontrolujte, zda dítě nemůže dosáhnout ostré nebo zahrocené části (např. roztřepená

brzdová lanka). 
• Dítě vždy připoutejte popruhy a pásy na operkách nohou. 
• Zkontrolujte, zda je dítě dostatečně oblečeno, tepleji než cyklista, a zda bude chráněno v

případe deště. 
• Používejte homologovanou přilbu rozměru přiměřených pro hlavu dítěte. 
• Nikdy nepřepravujte dvě děti najednou. 
• Cyklista musí být starší 16 let. 
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• Popruhy sedačky musí být zapnuty i když nepřepravujete žádné dítě. 
• Zkontrolujte, zda řemeny nezasahují do kol nebo jiných pohyblivých části jízdního kola, jak

s dítětem nebo bez něj. 
• Sedačku nenechávejte na slunci: rozpálený plast by mohl dítě pálit.
• Pokaždé, když přepravujete jízdní kolo vně nějakého dopravního prostředku (např. na

střeše automobilu, na přívěsu nebo v zadní části kamperu), dětskou sedačku odmontujte. 
• Na jízdním kole pravidelně kontrolujte tyto části: pneumatiky, brzdy, světla atd.
• Sedačku pravidelně myjte vodou s mýdlem. Nepoužívejte agresivní látky.

MONTÁŽ SEDAČKY

Montáž nosného držáku
Nosný držák namontujte na rám kola, jak je znázorněno na obr. B. 

POZOR: obě táhla je možné nasměrovat podle čtyř různých kombinací (obr. C). Zvolte
kombinaci, která se nejlépe hodí pro váš rám.

POZOR: nosný držák nasměrujte ve směru jízdy kola (žluté tlačítko dopředu).
POZOR: nemontujte držák na tyč řídítek.
POZOR: Zkontrolujte, zda brzdová lanka a přehazovačka nepřekážejí držáku. 

Utáhněte stejnoměrně matice (obr. D). Každou matici zakryjte plastovou krytkou.

POZOR: dotažení šroubů pravidelně kontrolujte. Šrouby se časem uvolňují.

Montáž nosné vidlice na sedačku
Nosnou vidlici umístěte pod sedadlo sedačky (obr. E). 
Do sedadla zasuňte šrouby (obr. F). 
Montážní destičku umístěte pod sedačku (obr. G). 
Utáhněte matice, čímž se zajistí nosná vidlice (obr. H).

POZOR: dotažení šroubů pravidelně kontrolujte. Šrouby se časem uvolňují.

Montáž dětské sedačky na kolo
Držte stlačené žluté tlačítko na držáku a zasuňte nosnou vidlici do otvorů v horní části držáku
(obr. I). 

POZOR: Po zasunutí se ujistěte, zda žluté tlačítko zapadlo. Pokud nezapadlo, vidlice
nebyla správně zasunuta a musíte postup zopakovat.

Najděte optimální polohu pro sedačku.
• Cyklista musí mít dostatečný prostor pro pohodlné ovládání řídítek i pedálu. 
• Zkontrolujte, zda kolena cyklisty při pedálování nenarážejí do sedačky. 
• Zkontrolujte, zda se řídítka při otáčení nezaklíní do sedačky. 
• Nechejte dostatečný prostor pro pohodlné posazení i vyjmutí dítěte ze sedačky. 
• Dítě musí mít při jízdě dostatek prostoru pro nohy.
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• Ověřte si, zda sedačka nepřekáží pedálum, brzdám, přehazovačce a jiným pohyblivým
částem jízdního kola. 

Vyrovnejte sedačku rovnoběžně s osou kola. 

Demontáž dětské sedačky z kola
Stiskněte a podržte žluté tlačítko na držáku a vytáhněte nosnou vidlici směrem nahoru.

INSTALACE A SEŘÍZENÍ OPĚREK NA NOHY
Tyto činnosti neprovádějte s dítětem v sedačce.

Instalace opěrek na nohy
Vezmete operku levé nohy (symbol L je vytištěn na její zadní straně). 
Zasuňte ji do svislé drážky levé nohy. 
Zatlačte operku co nejvíc směrem nahoru. 
Vezmete zajišťovací páku pro levou opěrku (symbol SX je vytištěn na její zadní straně). 
Vsuňte zajišťovací páku do otvoru za opěrkou. Vsuňte ji zvenku a zatlačte až na doraz 
(obr. L). 
Zajistěte páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí. 
Uvedené operace zopakujte s operkou pravé nohy. 

Nastavení výšky opěrek na nohy
Než začnete sedačku používat, zkontrolujte, zda se nohy dítěte úplně opírají o operky. 
Při nastavení výšky operek na nohy postupujte takto:
• Otočte zajišťovací páku za operkou směrem nahoru (obr. M).
• Posuňte operku podle potřeby nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky.
• Zajistěte páku zatlačením směrem dolů, dokud neuslyšíte zapadnutí.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA
Tyto operace neprovádějte s dítětem s sedačce.
Veďte kolo v ruce několik metru a sledujte, zda se žádná pohyblivá část nedotýká sedačky,
zda popruhy nesahají ke kolu a zda brzdy a pedály účinně pracují. 

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY
Stlačte tlačítko hlavní přezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu (obr. N). 
Posaďte dítě. Natáhněte popruhy po obou stranách hlavy dítěte (obr. O). 
Zapněte hlavní přezku (obr. P). Zatlačte přezku v otvoru až nakonec, dokud neuslyšíte
zapadnutí.
Nastavte délku popruhů tak, aby popruhy obepínaly tělo dítěte (obr. Q). 
Uložte nohy dítěte do operek. 
Zajistěte pásy tak, že je upevníte na čep na zadní straně opěrky na nohu (obr. R). 
Během jízdy pravidelně kontrolujte, zda je dítě vždy správně připoutáno. 

VYJMUTÍ DÍTĚTE ZE SEDAČKY
Odpojte pásy, kterými jsou zajištěné nohy. 
Stlačte tlačítko hlavní přezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu.
Potáhněte přezku směrem nahoru, aby se vyvlékla. Vytáhněte popruhy u hlavy dítěte.
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ZÁRUKA
Ustanovení záruky najdete na webové adrese www.bellelli.com.
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