
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. 
 

Varování: 

-Nepřidávejte žádný další náklad na dětskou sedačku. 
-Jakékoliv úpravy na sedačce a držáku jsou zakázány! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené 
úpravou provedenou na sedačce či držáku. 
-Jakmile je dítě v sedačce, může se kolo chovat rozdílně od situace, kdy dítě v sedačce není – zejména 
v otázkách rovnováhy a brždění. 
-Přední sedačka může snížit manipulovatelnost řídítek. 
-Nikdy neodcházejte od kola, pokud je dítě v sedačce. 
-Nepoužívejte sedačku, pokud jakákoliv část chybí nebo je poškozena. 
-Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte prosím svého dovozce. 
-Po nehodě sedačku již nepoužívejte, i když není viditelná škoda. 
 
Obecné informace: 
 
-Maximální nosnost 15 kg, kontrolujte pravidelně váhu dítěte. 
-Sedačku používejte až je dítě schopno samostatně sedět po delší dobu (cca 9-12 měsíců). 
-Používejte na kola 26“-28“, které unesou dodatečné zatížení alespoň 18 kg. 
 -Nepřipevňujte sedačku tak, aby byla příliš nakloněna dopředu. 
-Připevněte sedačku správným směrem dopředu. 
-Nepoužívejte na motorky, elektrokola, závodní kola nebo kola s odpružením. 
-Zkontrolujte, zda dětské oblečení, popruhy nemohou uvíznout v pohyblivých částech (např. 
v brzdách). 
-Zkontrolujte, aby dítě nedosáhlo na ostré předměty atd.. 
-Dítě vždy upevněte v sedačce pomocí popruhů a upevněte i nohy pomocí pásek na botičkách 
-Nezapomeňte dítěti nasadit cyklistickou přilbu. Nikdy nepřepravujte 2 děti najednou. 
-Cyklista musí být starší 16ti let. 
-Nenechávejte dětskou sedačku na slunci, horký plast by mohl dítě popálit. 
-Pravidelně kontrolujte kolo. 
-Pravidelně umývejte dětskou sedačku mýdlem a vodou. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. 
 
Upevnění sedačky: 
 
-Sedačku nepřipevňujte, pokud v ní dítě sedí. 
-Ujistěte se, že máte všechny potřebné věci k připevnění sedačky. (obr. A) 
 
Upevnění držáku: 
-Namontujte držák okolo rámu – obrázek B. Pozice držáku je dle směru jízdy (žluté tlačítko směrem 
dopředu). 
Upozornění: 
Nepřipevňujte držák na řidítka. Ujistěte se, že brzdové kabely a řízení nezasahují do držáku. 
-K dispozici jsou dvě různě velké redukce – obrázek C. Vyberte si tu, která je vhodnější pro váš rám. 
-Matice utáhněte rovnoměrně a jemně – obrázek D. 
-Držák utáhněte pevně okolo rámu, až poté co je určena správná pozice dětské sedačky. 
Montáž nosné tyče: 
-Nosnou tyč umístěte pod základnu sedačky – obrázek E. 
-Do základny dětské sedačky vložte šrouby – obrázek F. 



-Umístěte připevňovací destičky pod sedačku – obrázek G. 
-Utáhněte matice k upevnění nosné tyče – obrázek H. 
 
Montáž dětské sedačky na kolo: 
 
-Zmáčkněte žluté tlačítko na držáku a vložte nosnou tyč do prostoru v horní části držáku. 
Upozornění: 
Po vložení nosné tyče, se ujistěte, že nosná tyč byla vložena v pořádku. Pokud ne, proces opakujte. 
Pozor!  
Po zasunutí se ujistěte, zda žluté tlačítko zapadlo. Pokud nezapadlo, nosná tyč nebyla 
správně zasunuta a musíte postup zopakovat. 
Určení nejlepší pozice dětské sedačky:  
-Cyklista musí mít dostatek místa pro šlapání a řízení. 
-Při šlapání se nesmí cyklista dotýkat kolenem sedačky.  
-Zkontrolujte, aby řidítka při řízení nezasahovala do sedačky. 
-Ponechte dostatek místa, pro pohodlné usazení a vytažení dítěte ze sedačky. 
-Dítě musí mít dostatek místa na nohy. 
-Ujistěte se, že sedačka nezasahuje, do pohyblivých částí kola – brzdy, řízení atd. 
-Seřiďte sedačku s osou kola. Veškeré šrouby pevně utáhněte. 
Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že všechny šrouby jsou pevně dotažené. Používáním se mohou 
uvolnit. 
 
Sundání dětské sedačky z kola: 
 
-Zmáčkněte žluté tlačítko na držáku a vysuňte nosnou tyč směrem nahoru. 
 
INSTALACE A SEŘÍZENÍ OPĚREK NA NOHY 
-Tyto operace neprovádějte s dítětem s 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 operku (symbol SX je vytištěn na její zadní straně).  
-Vsuňte zajišťovací páku do otvoru za operkou. Vsuňte ji zvenku a zatlačte až na doraz (obr.L) 
-Zajistěte páku zatlačením směrem dolu, 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 opěrky.  
Při nastavení výšky operek na nohy postupujte takto: 
-Otočte zajišťovací páku za operkou směrem nahoru(obr. M). 
-Posuňte opěrku podle potřeby nahoru nebo dolu, dokud nedosáhnete požadované výšky. 
-Zajistěte páku zatlačením směrem dolu, 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 pracují.  
UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY 
-Stlačte tlačítko hlavní přezky, dokud zapadnutí nebude signalizovat odpojení zubu (obr. N). 
-Posaďte dítě. Natáhnete popruhy po obou stranách hlavy dítěte (obr. O). 
-Zapnete 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 opěrek.  
-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. 
-Potáhnete přezku směrem nahoru, aby se vyvlékla. Vytáhnete popruhy u hlavy dítěte. 
 
ZÁRUKA 
Záruční podmínky lze najít na webových stránkách www.bellelli.com. 
 
 


