SIGURNOSNE UPUTE, UPOZORENJA I SAVJETI
Vozač bicikla (biciklist) mora imati najmanje 16 godina.
Weeride dječja sjedalica je prikladna samo za djecu do težine 15 kg, odnosno za djecu do 4 godine.
Djeca teža od 15 kg ne smiju se prevoziti u weeride dječjoj sjedalici.
Djeca mlađa od 12 mjeseci ne smiju se prevoziti u dječjoj sjedalici weeride. Dijete mora biti u
stanju sjediti uspravno, s pogledom prema naprijed, te nositi biciklističku kacigu.
Kada ste montirali sjedalicu na bicikl, provjerite da li svi dijelovi bicikla rade ispravo (upravljač
/volan, kočnica).
Na cestovni trkači bicikl se Weeride sjedalica ne smije montirati zbog geometrije i spuštenog
upravljača.
Uvijek upotrebljavajte sigurnosni pojas i provjerite jeste li ga ispravno učvrstili oko djeteta.
Sigurnosni pojas mora se zakopčati tako da usko priliježe uz tijelo djeteta, a da ga nigdje ne žulja.
Nikada nemojte ostaviti parkirani bicikl bez nadzora ako je dijete u sjedalici.
Provjerite da djetetova odjeća ne dođe u kontakt sa rotirajućim dijelom kotača (šal, vezice,
sigurnosni pojas).
UPOZORENJE:
Dječja sjedalica za bicikl smanjuje okretljivost bicikla.
Na dječju sjedalicu nije prikladno stavljati dodatnu prtljagu.
Dječju sjedalicu za bicikl nemojte modificirati ni na koji način.
NIKADA ne ostavljajte dijete u sjedalici bez nadzora.
SAVJETI:
Redovito provjeravajte sve vijke, po potrebi ih zamijenite.
Dječja sjedalica mora biti postavljena tako da vozač bicikla sa svojim nogama ne dodiruje
sjedalicu, odnosno da ga sjedalica ne ometa pri vožnji bicikla.
Težina vozača, dječje sjedalice i djeteta ne smije prelaziti maksimalno dozvoljeno opterećenje
bicikla.
Zaštite sve oštre dijelove bicikla, koji su u djetetovu dosegu.
Uklonite dječju sjedalicu kada prevozite bicikl na automobilu.
Spremite upute za rukovanje, možda ćete ih s vremenom ponovno trebati.
Dijete uvijek prikladno odjenite. Djetetu u sjedalici često je potrebna toplija odjeća nego biciklistu.
Nikada nemojte prevoziti dijete u ekstremnim vremenskim uvjetima. Također imajte na umu da su
djeca vrlo osjetljiva na UV zrake, zato uvijek koristite odgovarajuću zaštitu.
UPUTSVA ZA MONTAŽU:
SADRŽAJ PAKIRANJA
Dječja sjedalica za bicikl
Nosač za sjedalicu
Prednji naslonjač
Vijci, podloške, obujmice
UPUTE ZA POSTAVLJANJE DJEČJE SJEDALICE NA BICIKL
Korak 1: otvorite dijelove iz zaštitnog pakiranja. Alat koji vam je potreban za postavljanje: imbus
ključ i križni odvijač.
Korak 2: odvijte križni vijak na nosaču za dječju sjedalicu i prilagodite duljinu nosača udaljenosti
između nosača sjedalice i okvira (rama) bicikla ispod upravljača (volan).
Korak 3: namjestite nosač sjedalice između upravljača i sjedala te namjestiti i pričvrstite obujmice.
VAŽNO: nosač sjedalice s obujmicom ne pričvrstite direktno na upravljač, već na dio okvira koji
nije gibljiv. Vijak zategnite na 10Nm. Provjeriti da li je mekana podloška namještena unutar
obujmice, da ne oštetite lak na biciklu.

Korak 4: kada je nosač pravilno namješten, pričvrstite sve potrebne vijke, isto tako križni vijak na
gornjem dijelu nosača s kojim fiksirate dužinu nosača.
Korak 5: dječju sjedalicu postavite na nosač, potražite željeni položaj i pričvrstite ga s vijkom s
plastičnom glavom. Kada sjedalicu ne upotrebljavate, s odvijanjem toga vijka ju jednostavno
odstranite.
Korak 6: sjedalica je opremljena sa sigurnosnim trakom koji se omota oko nosača i čvrsto zategne.
STAVLJANJE DJETETA U DJEČJU SJEDALICU
Prije nego što stavite dijete u dječju sjedalicu, provjerite ispravnost bicikla (kočenje, upravljanje).
Dijete uvijek vežite sa sigurnosnim pojasom. Dijete treba sjediti u prirodnom, uspravnom položaju.
Uvijek upotrebljavajte pojaseve i provjerite jeste li ih ispravno učvrstili oko djeteta. Provjerite da
pojasevi i trake za stopala nisu prelabave.
NJEGA I ODRŽAVANJE DJEČJE SJEDALICE ZA BICIKL
Da bi vam dječja sjedalica dobro i dugo koristila, preporučujemo sljedeće:
Prije svake upotrebe provjerite sve vijke kako biste se uvjerili da je dječja sjedalica dobro i pravilno
postavljena na bicikl.
Prije svake vožnje provjerite ometa li sjedalica montirana na biciklu kočenje, pedaliranje ili
upravljanje.
Ne upotrebljavajte sjedalicu ako je bilo koji njezin dio oštečen ili neispravan.
Za čiščenje dječje sjedalice upootrebljavajte samo mlaku vodu sa sapunom, izbjegavajte agresivna i
abrazivna sredstva za čišćenje.
Ako je bilo koji dio dječje sjedalice oštećen ili neispravan, kontaktirajte distibutera. Za sve ostale
informacije i tehničku pomoć, obratite se na e-mail info@happy-tree.hr
DJEČJA SJEDALICA ZA BICIKL
UPOZORENJE: pri postavljanju sjedalice na bicikl, potrebno je strogo slijediti upute za upotrebu i
sigurnosna upozorenja. Tijekom vožnje uzmite u obzir promijenjeno težište bicikla. Bicikl se može
drugačije ponašati ako je dijete u sjedalici, posebno u pogledu ravnoteže, upravljanja i kočenja.
Tijekom vožnje pobrinite se da vi i dijete nosite odgovarajuću biciklističku kacigu. Za sva pitanja,
nejasnoće i poteškoće prilikom montaže i upotrebe molimo kontaktirajte distributera.
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