Használati útmutató a gyerekülés ülésvázhoz való rögzítéséhez

1.
Csavarja szét a műanyag konzolt két részre (1-es kép). Rögzítse ezeket a részeket az ülésház
megfelelő magasságához. Ha az ülésváz átmérője túl kicsi, vegyen egy erre alkalmas műanyag adaptert
(két rész). Ezt a két részt kell illeszteni a konzol és az ülésváz közé.
2.
A műanyag konzolt úgy kell elhelyezni, hogy a rögzítő gomb a jobb oldalon legyen, és hátrafelé
nézzen! Ügyeljen rá, hogy a fék- vagy váltókábel ne akadályozza vagy nyomja a sárga gombot (2-es kép).
3.
Rögzítse a csatlakozó vázat az ülésen, a fém- és műanyaglemez, csavarok és anyacsavarok
segítségével (3-as kép). Ezután rögzítse a szürke fogantyút is a fémlemezzel, csavarokkal és
anyacsavarokkal.
4.
Helyezze a csatlakozó váz végeit a rögzítő blokk nyílásaiba. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó váz
kattanjon.
5.
Tegye gyermekét az ülésbe, hogy beállítsa a méretet és a biztonsági öv, lábrögzítő öv és lábtartó
magasságát. A biztonsági öv méretét a műanyag hurokkal tudja beállítani (5-ös kép). A lábtartót a láb
hosszúságához való igazításához használja a megfelelő lyukakat az ülésben (5a kép). A hátoldalon
rögzítse a lábtartót minden oldalról egy kiegészítő biztonsági műanyag konzollal. Eltávolíthatja a konzolt,
ha emeli és húzza (5b kép). Rögzítse a lábakat a lábtartókon a lábrögzítő övekkel. Ügyeljen rá, hogy a
lábak ne legyenek túl szorosan tartva.

BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK:
-

Ellenőrizze rendszeresen, hogy az összes csavar rögzítve van.
Távolítsa el az ülést a kerékpárról, ha a kerékpárt autó tetőcsomagtartón szállítja.
Biztonsági okokból minden módosítás az ülésen tilos.
A kerékpározás jellemzői jelentősen változhatnak gyermekkel az ülésben.
Ellenőrizze rendszeresen a kerékpárt, amennyiben használatban van.
A kerékpárosnak legalább 16 évesnek kell lennie.
A gyermek nem lehet több 7 évesnél és nehezebb 22 kg-nál.
Soha ne szállítson egyszerre két gyermeket.
Soha ne hagyja a gyermeket az ülésben, ha a kerékpár parkol.
Akkor is rögzítse az öveket, ha nem szállít gyermeket.
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