




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

• Nekladte na sedacku dodatecný náklad. 
• K prevozu prípadných jiných nákladu použijte jinou výbavu, napríklad zadní nosic

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

nenesou zodpovednost za prípadné škody, zpusobené takovými úpravami. 
• Manévrovatelnost kola se vlivem dítete v sedacce muže velmi významne zmenit, a to

zejména z hlediska rovnováhy, rízení a brždení. 
• Sedacka muže omezit manévrovatelnost rídítek. Pokud by sedacka omezila uhel rízení na

méne než 45° z obou stran, vymente rídítka. 
• Kolo nikdy nenechávejte zaparkováno s dítetem v sedacce bez dozoru. 
• Pokud jsou sedacka nebo kolo, nebo jejich libovolná cást, poškozeny nebo zcela chybí,

sedacku nepoužívejte. 
• Ve veci prípadných náhradních dílu na sedacku se obratte na výrobce nebo prodejce. 
• Po nehode celou sedacku vymente, a to i když nejeví viditelné známky poškození. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

• Prední detská sedacka pro deti do hmotnosti 15 kg; pravidelne kontrolujte, zda hmotnost
dítete neprekracuje uvedenou mezní hodnotu. 

• Sedacku používejte pouze pro deti, schopné samostatne a delší dobu sedet bez pomoci
(približne od 9 12 mesícu). 

• Používejte jízdní kola s rozmerem kol 26”  28”, které unesou dodatecné zatížení alespon
18 kg. 

• Konzultujte prírucku pro jízdní kolo nebo se obratte na jeho prodejce. 
• Sedacku nemontujte naklonenou dopredu. 
• Naklonte ji zlehka dozadu, aby v ní bylo díte co nejlépe uloženo. 
• Sedacku namontujte ve smeru jízdy. 
• Nepoužívejte sedacku na motorkách, skútrech nebo mopedech, elektrických kolech,

sportovních kolech a na kolech s pružením. 
• Zkontrolujte, zda se koncetiny nebo odev dítete ci ridice nemohou zaplést do pohyblivých

cástí kola nebo do sedacky (napr. do brzd). 
• Zkontrolujte, zda díte nemuže zasunout prsty mezi pružiny sedla. Používejte kryt sedla

nebo sedlo s vnitrními pružinami. 
• Zkontrolujte, zda díte nemuže zasunout prsty nebo nohy mezi paprsky kola. Doporucuje se

použití krytu na kola. 
• Zkontrolujte, zda díte nemuže dosáhnout ostré nebo zahrocené cásti (napr. roztrepená

brzdová lanka). 
• Díte vždy pripoutejte popruhy a pásy na operkách nohou. 
• Zkontrolujte, zda je díte dostatecne obleceno, tepleji než cyklista, a zda bude chráneno v

prípade dešte. 
• Používejte homologovanou prilbu rozmeru primerených pro hlavu dítete. 
• Nikdy neprepravujte dve deti najednou. 
• Cyklista musí být starší 16 let. 
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• Popruhy sedacky musí být zapnuty i když neprepravujete žádné díte. 
• Zkontrolujte, zda remeny nezasahují do kol nebo jiných pohyblivých cásti jízdního kola, jak

s dítetem nebo bez nej. 
• Sedacku nenechávejte na slunci: rozpálený plast by mohl díte pálit.
• Pokaždé, když prepravujete jízdní kolo vne nejakého dopravního prostredku (napr. na

streše automobilu, na prívesu nebo v zadní cásti kamperu), detskou sedacku odmontujte. 
• Na jízdním kole pravidelne kontrolujte tyto cásti: pneumatiky, brzdy, svetla atd.
• Sedacku pravidelne myjte vodou s mýdlem. Nepoužívejte agresivní látky.

MONTÁŽ SEDAČKY

Montáž neprovádejte s dítetem s sedacce. 
POZOR! Ověřte si, které provedení jste si zakoupili (Multifix nebo Handlefix) a

postupujte podle textu a příslušných fotografií.

Než začnete s montáží, najděte všechny součástky (obr. A). 

Montáž nosného držáku

Nosný držák namontujte na rám kola, jak je znázorněno na obr. B. Pouze u modelu Handlefix
otocte držák ve smeru jízdy kola (žluté tlacítko dopredu).

POZOR! U modelu Handlefix nemontujte držák na tyč řídítek.

POZOR! Zkontrolujte, zda brzdová lanka a přehazovačka nepřekážejí držáku. 

Matice jemně a stejnoměrně utáhněte (obr. D).
Nosný držák se musí volne posouvat po rámu jízdního kola; definitivní pripevnení se provede
až po zvolení správné polohy pro detskou sedacku (viz odstavec: MONTÁŽ DĚTSKÉ
SEDAČKY NA KOLO).

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).

Multifix:
Do nosné vidlice vložte zařízení tlumící boční výkyvy (obr. X).

Handlefix:
Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš
rám vhodnější (obr. C).

Multifix:
Vyberte si nejvhodnější šrouby pro Váš rám (obr. C). Umístete je do príslušných
otvoru.
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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 ujistete, zda žluté tlacítko zapadlo. Pokud nezapadlo, vidlice nebyla
správne zasunuta a musíte postup zopakovat.
Najdete optimální polohu pro sedacku.
• Cyklista musí mít dostatecný prostor pro pohodlné ovládání rídítek i pedálu. 
• Zkontrolujte, zda kolena cyklisty pri pedálování nenarážejí do sedacky. 
• Zkontrolujte, zda se rídítka pri otácení nezaklíní do sedacky. 
• Nechejte dostatecný prostor pro pohodlné posazení i vyjmutí dítete ze sedacky. 
• Díte musí mít pri jízde dostatek prostoru pro nohy.
• Overte si, zda sedacka neprekáží pedálum, brzdám, prehazovacce a jiným pohyblivým

cástem jízdního kola. 
Vyrovnejte sedacku rovnobežne s osou kola. 
Utáhnete matice na doraz.

Pozor! Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Během používání se mohou uvolnit.

Demontáž dětské sedačky z kola

Držte stlacené žluté tlacítko na držáku a vytáhnete nosnou vidlici smerem nahoru.

INSTALACE A SEŘÍZENÍ OPĚREK NA NOHY

Tyto operace neprovádejte s dítetem s sedacce.

Instalace opěrek na nohy

Vezmete operku levé nohy (symbol L je vytišten na její zadní strane). 
Zasunte ji do svislé drážky levé nohy. 
Zatlacte operku co nejvíc smerem nahoru. 
Vezmete zajištovací páku pro levou operku (symbol SX je vytišten na její zadní strane). 
Vsunte zajištovací páku do otvoru za operkou. Vsuňte ji zvenku a zatlačte až na doraz (obr.

L). 
Zajistete páku zatlacením smerem dolu, dokud neuslyšíte zapadnutí. 
Uvedené operace zopakujte s operkou pravé nohy. 

Nastavení výšky opěrek na nohy

Než zacnete sedacku používat, zkontrolujte, zda se nohy dítete úplne opírají o operky. 
Pri nastavení výšky operek na nohy postupujte takto:

Otocte zajištovací páku za operkou smerem nahoru (obr. M).

Posunte operku podle potreby nahoru nebo dolu, dokud nedosáhnete požadované výšky.
 Zajistete páku zatlacením smerem dolu, dokud neuslyšíte zapadnutí.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA

Tyto operace neprovádejte s dítetem s sedacce.

Multifix:
Tlumič bočních výkyvů přimontujte k rámu kola (obr. Y).
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Vedte kolo v ruce nekolik metru a sledujte, zda se žádná pohyblivá cást nedotýká sedacky,
zda popruhy nesahají ke kolu a zda brzdy a pedály úcinne pracují. 

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY

Stlacte tlacítko hlavní prezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu (obr. N).

Posadte díte. Natáhnete popruhy po obou stranách hlavy dítete (obr. O).

Zapnete hlavní prezku (obr. P). Zatlacte prezku v otvoru až nakonec, dokud neuslyšíte
zapadnutí.
Nastavte délku popruhů tak, aby popruhy obepínaly tělo dítěte (obr. Q). 
Uložte nohy dítete do operek. 
Zajistěte pásy tak, že je upevníte na čep na zadní straně opěrky na nohu (obr. R). 
Behem jízdy pravidelne kontrolujte, zda je díte vždy správne pripoutáno. 

VYJMUTÍ DÍTĚTE ZE SEDAČKY

Odpojte pásy, kterými jsou zajištené nohy. 
Stlacte tlacítko hlavní prezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu.
Potáhnete prezku smerem nahoru, aby se vyvlékla. Vytáhnete popruhy u hlavy dítete.

ZÁRUKA

Záruční podmínky lze najít na wedových stránkach www.bellelli.com.
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