BOBIKE maxi City a maxi Tour montážní návod
Dovozce: Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely
Tel.: +420 234 139 444 Fax: +420 312 310 997
Email: info@citybikes.cz
Web: www.citybikes.cz
Popis částí
A – sedadlo
B – otvor pro uchycení bezpečnostního pásu
C - bezpečnostní pás
D - potah sedadla
E - úložná schránka
F - chránič výpletu (drátů)
G – pásek na zajištění chodidla
H – nožní opěrka
I – nastavení nožní opěrky
J – držák nosných podpěr
K – zajišťovací uzávěr
L – montážní držák sedačky
Bobike maxi City a Bobike maxi Tour-maximální ochrana na zadní části kola
Sedíte na kole, Vaše dítě za Vámi v cyklosedačce a jste někde na cestě. Někdy jezdíme na kole čistě pro radost, někdy
proto, že potřebujeme a máme určitý cíl cesty Ať už je cokoliv důvodem pro jízdu na kole, bezpečnost Vašeho dítěte je
prvořadá.
Zakoupením sedačky Bobike maxi City a maxi Tour schválených podle evropského bezpečnosrtního standardu EN
14344 jste učinil správnou volbu.
Pro správnou a bezpečnou instalaci sedačky nejprve pečlivě prostudujte tento návod a následně dle něj pečlivě
postupujte. Uložte tento návod na bezpečné místo pro případ, že byste jej později potřeboval. Dremefa, výrobce
cyklosedaček Bobike maxi City a maxi Tour, Vám přeje šťastnou a především bezpečnou jízdu.
Pro děti od 9 měsíců do 6 let
Cyklosedačky Bobike maxi City a maxi Tour jsou vhodné pro děti od věku 9 měsíců do 6 let.
Doporučujeme použit sedačku pouze v případě, kdy je Vaše dítě způsobilé samo dobře sedět, přinejmenším po dobu
trvání jízdy. Maximální hmotnost dítěte pro sedačky Bobike maxi City a maxi Tour je 22 kg. Bezpečnost lze dále zvýšit
chrániči na oblečení a chráničem
pružin sedla. Pro děti starší 6 let a těžší než 22 kg nabízíme sedačku Bobike junior.
Pokud chcete používat sedačku Bobike maxi City a maxi Tour na více než jednom kole, žádejte Vašeho prodejce o extra
montážní držák.
Údržba
Bobike dětské cyklosedačky jsou jednoduché na údržbu. Potah sedla (horní část) je upevněn na místě pomocí
nacvakávacího knoflíku, který jednoduše uvolníte vycvaknutím směrem nahoru. Spodní část potahu uvolníte po
otevření úložné schránky vyháknutím z držáků.
Potah můžete ručně vyprat a sedačku vyčistit slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte jakékoliv abrazivní čistící
přípravky.

Záruka
Bobike garantuje, že vybavená dětská cyklosedačka je vyrobena z trvanlivých materiálů ,
pod dohledem přísných kvalitativních kontrol. Bobike tudíž poskytuje záruku na tento výrobek po dobu trvání jednoho
roku. Pro Českou republiku platí záruka v době trvání 2 let.
Další výrobky a doplňky Bobike
Bobike mini+
Bobike maxi+
Bobike junior
Windscreen pro Bobike mini +
Samostatné potahy
Ramenní vycpávky k bezpečnostnímu pásu
Chrániče pružin sedla
Chrániče na bundu
Měkčený potah na řídítka pro Bobike mini+
Nožní opěrky
Montpáky
Potah proti dešti
Bezpečností pás přes boky pro Bobike junior
Pončo
Způsob připevnění
Bobike maxi City a maxi Tour nejsou určeny pro montáž na jízdní kola s karbonovým rámem
nebo na mopedy. Sedačky Bobike smíte namontovat pouze na jízdní kola, která jsou vhodná navíc unést váhu sedačky
+ dítěte. Z tohoto důvodu ověřte vhodnost Vašeho kola podle manuálu nebo požádejte výrobce nebo prodejce o
poradenství. Když montujete sedačku s použitím montážního držáku, průměr sedlové trubky nesmí překročit 52 mm.
Šířka zavazadlového nosiče nesmí překročit 160 mm.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na Vašeho prodejce sedaček Bobike nebo navštivte web:
www.bobike.com.
6 kroků pro správnou montáž Bobike maxi City nebo maxi Tour
Bobike maxi City a maxi Tour vyhovují Evropskému bezpečnostímu standardu 14344 a patří mezi velmi bezpečné
dětské cyklosedačky. Montáž samozřejmě musí být provedena správným způsobem. Čísla jednotlivých kroků se shodují
se souvisejícími obrázky. Například obrázek 1 názorně ukazuje to, co je popsáno v kroku 1.
1 Montáž chrániče výpletu (drátů)
Chrániče výpletu (F) musí být zasunuty do spodní části sedačky. Zasuňte je do sedačky a poté je otočte směrem
dopředu dokud pevně nezapadnou na místo.
2 Montáž držáku nosných podpěr
Pro montáž držáku nosných podpěr (J), otevřete úložnou schránku (E). Umístěte držák pod sedačku. Ujistěte se, že jsou
otvory pro šrouby zarovnané s maticemi v podpěře. Vložte šrouby do otvorů a ručně je dotáhněte.
3 Připevnění montážního držáku na kolo
Připevněte montážní držák (L) na sedlovou trubku a na vzpřímenou část zadní vidlice Vašeho kola. Otevřete zajišťovací
uzávěry (K) na levé a pravé straně držáku. Povolte šrouby a umístěte držák na rám. Rukou dotáhněte šrouby tak, abyste
mohl nastavit držák. Prostřední část držáku by měla být ve vodorovné poloze asi 21 cm od horní plochy nosiče
zavazadel. Pro potvrzení správné výšky nastavení můžete použít měrku, která je součástí uživatelského návodu. Jestliže
Vaše kolo nemá nosič zavazadel, zachovejte vzdálenost minimálně 8 cm nad zadním kolem. Správnou výšku je
jednoduché nastavit vzhledem k tomu, že délka držáku je nastavitelná. Montážní držák musí být ve stejné poloze na
obou stranách. Všechny šrouby pevně utáhněte (s utahovacím momentem 9 Nm).

4 Umístění sedačky na kolo
Otevřete zajišťovací uzávěry montážního držáku. Vložte nosné podpěry (držáku nosných podpěr) do otvorů v přední
části montážního držáku. Zatlačte sedačku směrem dolů, dokud horní plocha montážního držáku není v jedné rovině se
značkou umístěnou na straně nosných podpěr. Zavřete zajišťovací uzávěry. Měl byste slyšet jednoznačné docvaknutí.
Zkontrolujte zda těžiště sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour neleží více než 10 cm za zadní osou kola. Proveďte
tuto kontrolu před první testovací jízdou s Vaším dítětem. Symbol pro těžiště najdete na stranách sedačky (A). Umístění
těžiště můžete seřídit částečným povolením šroubů držáku nosných podpěr v sedačce, tímto se sedačka může posunout
tam a zpět nad držákem podpěr. Jakmile najdete správnou pozici, utáhněte pevně šrouby
(s utahovacím momentem 5 Nm).
Zkontrolujte, zda je plocha sedačky ve vodorovné poloze a zda jsou záda sedačky nakloněna trochu dozadu. Toto je
případ, kdy je montážního držák sedačky ve vodorovné poloze. Pokud tomu tak není, musíte seřídit pozici sedačky
Bobike maxi City nebo maxi Tour opětovným nastavením montážního držáku (viz bod 3).
5 Nastavení bezpečnostních pásů
Posaďte Vaše dítě do sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour a zkontrolujte zda zvolené nastavení je správné. Pokud
chcete nastavení změnit, vždy nejprve vyjměte dítě ze sedačky.
Jedinečný systém bezpečnostních pásů (C) Vaší Bobike maxi City nebo maxi Tour sedačky zaručuje, že Vaše dítě
zůstane sedět bezpečně v sedačce.
Nejdříve vytáhněte (povolte) systém bezpečnostního pásu na délku tak, jak je to jen možné. Posadťe dítě do sedačky.
Vložte úchyty bezpečnostního pásu do otvorů nad rameny Vašeho dítěte.
Pro sedačku Bobike maxi Tour: ujištěte se, zda je opěrka hlavy seřízena podle výšky Vašeho dítěte ještě předtím, než
vložíte úchyty bezpečnostního pásu do otvorů opěrky hlavy. Správnou výšku opěrky hlavy můžete nastavit stiskem šedé
páky na zadní části sedačky a současným pohybem opěrky hlavy. Utáhněte bezpečnostní pás zatažením na jeho
koncích. Ujistěte se, že se Vaše dítě může ještě volně, ale bezpečně pohybovat v sedačce. Úchyty bezpečnostního pásu
by měly zajištěny i když jedete bez dítěte. Toto opatření brání kontaktu volných částí s pohybujícími se částmi kola.
Úchyty bezpečnostního pásu můžete vložit do sedačky nebo do chrániče výpletu (drátů).
6 Nastavení výšky nožních opěrek
Sedačky Bobike maxi City a maxi Tour jsou vybaveny jednoduše nastavitelnými nožními opěrkami (H). Opěrky můžete
seřídit na správnou výšku zatáhnutím za držadlo umístěným v opěrkách (I). Zajistěte chodidla Vašeho dítěte pomoci
pásků na zajištění chodidla (G). Pásky se také jednoduše dají nastavit na délku.
Extra upozornění pro bezpečnost

•

Zkontrolujte, zda jsou všechny části řádně namontovány a nastaveny.
Dotáhněte šrouby a pravidelně kontrolujte, že jsou všechny díly a příslušenství stále pevně a bezpečně
zajištěny.

•

Po instalaci Bobike maxi City nebo maxi Tour, zkontrolujte, zda všechny komponenty jízdního kola stále
fungují správně.

•

Po instalaci Bobike maxi City nebo maxi Tour, jeďte na krátkou testovací vyjížďku s Vaším dítětem.

•

Bobike doporučuje použití sedačky, pokud je Vaše dítě schopno samostatně sedět, alespoň po dobu jízdy.

•

Další montážního držák je možno zvlášť dodat pro sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour pro využití na
více než jednom kole. Konzultujte další použití s Vaším prodejcem Bobike.

•

Ověřte si zda je Vaše kolo vhodné pro montáž sedaček Bobike maxi City nebo maxi Tour.

•

Ověřte si zda je použití sedaček Bobike maxi City nebo maxi Tour zákonně povolené pro přepravu dětí na
jízdním kole v zemi, kde si přejete sedačky používat.

•

Vozit dítě v sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour může cyklista v ČR starší 15 let. Tato hranice se může
lišit podle právní úpravy v dané zemi.

•

Těžiště sedačky nesmí nikdy přesahovat dále než 10 cm za osu zadního kola (viz bod 4 montážního návodu).

•

Kontrolujte čas od času, zda Vaše dítě není příliš těžké pro sedačku Bobike maxi City nebo maxi Tour.
Nejvyšší povolená hmotnost je 22 kg. Těžší děti můžete vozit v sedačce
Bobike junior.

•

Před každou jízdou zkontrolujte, zda nějaké části těla nebo oblečení nezasahují do rotujících nebo pohyblivých
částí kola. Toto opatření může například zabránit tomu, aby se chodidlo dostalo mezi dráty výpletu kola nebo
prst do brzdového mechanismu.

•

Zajistěte, aby Vaše ditě nemohlo příjit do kontaktu s jakýmikoliv ostrými částmi, jako např. s roztřepenými
brzdovými lanky.

•

Zajistěte, aby Vaše ditě bylo vždy řádně chráněno před zimou a deštěm, když je v sedačce. Mějte na paměti, že
Vaše dítě sedí stále v sedačce a tudíž může rychleji pro-chladnout než cyklista.

•

Zajistěte, aby Vaše dítě vždy používalo správně padnoucí ochrannou přilbu.

•

Sedačka může být velmi horká, pokud je vystavena přímému slunečnímu záření po jakoukoliv dobu. Pamatujte
na to, před tím, než ditě posadíte do sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour.

•

Pokud je kolo převáženo na střeše nebo zadním nosiči automobilu, musí být sedačka Bobike maxi City nebo
maxi Tour sundána. Větrné turbulence mohou poškodit sedačku a její uchycení, což může vést k nebezpečné
situaci.

•

Ověřte si, zda Vaše dítě nemůže manipulovat s jakýmikoliv zámky nebo zajištěními, které jsou přítomny na
kole zatímco sedí v sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour.

•

Nikdy nepřevážejte více dětí v jedné sedačce.

•

Sedačka by měla být vždy následně vyměněna po nehodě, i v případě, kdy poškození není viditelné. Žádejte
Vašeho prodejce pro další informace.

•

Zakryjte pružiny sedla tak, aby Vaše dítě nemohlo strčit prsty mezi pružiny. Použijte chránič pružin sedla.

•

Upozornění : Nepřipevňujte další zavazadla navíc na sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour. Kdykoli
vezete navíc zavazadla, zajistěte je na druhý konec kola, tak, aby se váha nákladu rovnoměrně rozložila.
Používejte nosič zavazadel určený pro přední část kola.

•

Upozornění : Sedačka a její díly nesmí být modifikovány. V tomto případě bude neplatný jakýkoliv nárok na
reklamaci nebo odpovědnost (závazky) z toho vyplývající.

•

Upozornění : Cyklosedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour ovlivňují způsob jízdy na Vašem kole. Věnujte
proto extra pozornost při řízení, držení rovnováhy a brzdění.

•

Upozornění : Nikdy nenechávejte Vaše ditě samotné v sedačce, když odcházíte od kola zaparkovaného
opřením o zeď nebo na stojánku. Vaše dítě může ošklivě spadnout.

•

Upozornění : Pokud jakákoliv část sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour přestane fungovat, dále sedačku
nepoužívejte. Nechte díl opravit nebo vyměnit Vaším prodejcem.

•

Upozornění : Vždycky používejte bezpečnostní pás a pásky na zajištění chodidel, když vezete Vaše dítě v
sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour. Vždycky zkontrolujte bezpečnostní pás a pásky chodidel, že jsou
zajištěny než se vydáte na cestu.

