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NÁVOD K MONTÁŽI

    

1. Sedacka
2. Bezpecnostní pás
3. Vypln a potah
4. Bezpecnostní prezka
5. Podpory pro nohy
6. Pripevnovací rám
7. Kompletní upevńovací tŕ-
men
A) Tŕmen
B) Kovové pásy
C) Upevńovací šrouby
D) Indikátor zajištení
E) Zajišténí
8. Pásky na nohy
9. Uzavírací pácka
10.Nastavení sedacky do

polohy na spaní
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Problem 1: Problem 2:
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V případě problematické montáže 
upozorňujeme na čtyři různé typy
připevňovacích rámů, jež mohou posloužit k
vyřešení výše zmíněných problémů.

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Blahopřejeme Vám ke koupi sedačky Hamax.
Pořídili jste si bezpečnou a pohodlnou sedač-
ku, se kterou Vaše děti budou moct růst. Dítě
by mělo samo umet sedět, nežli začnete seda-
čku používat. Sedačka je atestována pro děti
přibližne od 9 měsíců do 6 let, o váze maxi-
málně. 22 kg. Ve vlastním zájmu by jste si
měli zkontrolovat, jestli váha dítěte nepřevyšu-
je 22 kg.

- Seznamte se důkladně s návodem k montáži
a použití, nežli začnete sedačku 

montovat a používat.
- Uschovejte návod k montáži a použití, může-
te ho potřebovat později, např. při 

vzniklé potřebě dalšího vybavení sedačky.

TECHNICKÉ RADY
Vymezení montáže sedačky:

- Lze namontovat na kola o průměru rámových
trubek 28-40 mm.
- Nelze namontovat na kola s oválnými či čty-
řhrannými rámovými trubkami.
- Nelze namontovat, pokud nosič zavazadel je
širší než 155 mm (nosič lze 

samozřejmě odmontovat před namontová-
ním sedačky).
- Nelze montovat na motocykly vybavené tlu-
miči nárazů.
- Lze montovat na motocykly vybavené nosiči
zavazadel.

/ V pžípadě nejistoty vzhledem k montáži se-
dačky doporučujeme získat bližší informace

tak, kde jste si kolo koupili. /

RADY O BEZPEČNOSTI
- Kontrolujte průběžně, zda-li šrouby konzolky
jsou řádně utažené.
- Všimněte si toho, že váha dítěte v sedačce
mění stabilitu a vlastnosti jízdního kola,    
zvláště při manévrování a brždění.
- Pokud dítě sedí v sedačce, musí kolo držet
dospělá osoba.
- Vytvořte si takové pravidlo, ře pokařdé zkon-
trolujete bezpečnostní pás, je-li řádně upra-
ven, a to při jízdě bez dítěte v sedačce.
- V případě, že sedačka byla vystavena nějaké
nehodě ci poškození, kontaktujte 

prodejce, aby zko ntroloval, je-li sedačka i na-
dále použitelná. Poškozené části je 

nutno vždy vyměnit.
- Další zavazadla apod. nesmí být připevňová-
na k sedačce, tím by se prěkročilo 

celkové zatížení 22 kg a stabilita by se tím
zhoršila. Zavazadla doporučujeme 

umístit vpředu na kole.
- V žádném případě neprovádějte změny či př-
izpůsobení cástí sedačky nebo 

namontované sedačky: automaticky byste
tím ztratili záruku, a odpovědnost výrobce 

za výrobek by odpadla.
- Aby se dítěti nedostaly prsty do pér pod sed-
lem kola, doporučujeme opatřit péra   

ochranným potahem, který lze koupit v pro-
dejnách jízdních kol.
- K dopravování dítěte na kole musí cyklistovi
zpravidla více než 16 let. Ověřte si 

legislativu Vaše státu v tomto směru.
- Sedačka poskytuje výbornou ochranu po
obou stranách kola; pžesto ale doporučujeme

zakoupit a namontovat patřicný ochranný kryt
na kolo, který je ke koupi v prodejnách  jízd-
ních kol. Zkontrolujte, zdali se na kole nena-
cházejí nějaké ostré předměty, se 

kterými by mohlo dojít ke zranění dítěte.
- K cištění sedačky používejte výhradně mýd-
lovou vodu.
- Dětské sedadlo se na trubku rámu jízdního
kola upevňuje pomocí třmenů (7). Viz

obrázek E. Aby se sedadlo dobře zajistilo a
zabránilo posunutí, je nutno

šrouby dotáhnout dostatečně pevně. Vždy
před použitím jízdního kola zkontrolujte řádné
dotažení upevňovacích šroubů. 

- Vždy zkontrolujte a zajistěte, aby se díly
oděvu nebo části těla Vašeho dítěte nemohly

dostat mezi pohybující se díly jízdního kola.
To se musí provádět průběžně v

pravidelných intervalech, protože dítě roste.
Mezi kontrolované díly patří kola, bovdeny

a třmeny sedadla. 
- Rovněž zkontrolujte, zdali se v blízkosti dítě-
te nenacházejí ostré díly, jako např. 

natržené kabely, které by mohly způsobit po-
ranění dítěte.
- Před transportováním jízdního kola na motor-
ovém vozidle dětské sedadlo vždy
odmontujte.

- Poškozené součásti neprodleně vyměńte.
Pokud nemáte jistotu, jak se provádí správná

montáž těchto dílů, kontaktujte Vašeho od-
borného prodejce.
- Před použitím jízdního kola vždy pravidelně
zkontrolujte brzdy, funkci přehazování 

převodu a všechny další důležité díly. 

DOBRÉ RADY PRO JEŠTĚ LEPŠÍ 
POHODU
-Nezapomeňte, že sedačka může být velice

horká, pokud stojí na slunci. Zkontrolujte 
ji, než budete usazovat dítě do sedačky.

- Díte v sedačce má být tepleji oblečeno než
cyklista. Mějte vždy pláštěnku nebo 

oblek do deště pro Vás oba dva, a nezapo-
meňte před zahájením jízdy 

dát dítěti přilbu.

Tip: Pokud si přejete používat sedačku na
dvou různých kolech, můžete si v prodejně
jízdních kol zakoupit ještě jeden montážní
komplet.

Přejeme Vám hodně příjemných jízd na Va-
šem kole! Zdravíme Vás z firmy Hamax.

Dovozce: KCK CYKLOSPORT - MODE s. r. o., U Tescomy 250, 760 01 Zlín
                www.kckcyklosport.cz, info@kckcyklosport.cz, tel.: 577 217 520


