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SEDAČKA HAMAX CARESS

DŮLEŽITÉ!

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Blahopřejeme Vám ke koupi sedačky Hamax. Pořídili jste si bezpečnou a pohodlnou sedačku, se kterou Vaše děti budou 
vyrůstat. Dítě by mělo samo umět sedět, nežli začnete sedačku používat. Sedačka je atestována pro děti přibližně od  9 
měsíců do 6 let, o váze max. 22 kg. Ve vlastním zájmu byste si měli občas zkontrolovat, jestli váha dítěte nepřevyšuje 22 kg.
• Seznamte se důkladně s návodem k montáži a použití, nežli začnete sedačku montovat a používat.
• Uschovejte návod k montáži a použití, můžete 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 čtyřhrannými rámovými trubkami.
• Nelze namontovat, pokud nosič zavazadel je širší než 155 mm (nosič lze samozřejmě odmontovat před  namontováním 
sedačky).
 V případě nejistoty vzhledem k montáži sedačky doporučujeme získat bližší informace tam, kde jste si kolo zakoupili.
 
 RADY O BEZPEČNOSTI
• Kontrolujte průběžně, zdali šrouby konzolky jsou rádně utažené.
• Věnujte pozornost, když váha dítěte v sedačce mění stabilitu a jízdní vlastnosti kola, zvláště při manévrování a brždění.
• Pokud dítě sedí v sedačce, musí kolo držet dospělá osoba.
• Pokaždé zkontrolujete bezpečnostní pás, je-li řádně upevněn, a to i při jízdě bez dítěte v sedačce.
• V případě, že sedačka byla vystavena  nějaké nehodě či poškození, kontaktujte prodejce, aby zkontroloval, je-li sedačka 
i nadále použitelná. Poškozené části je nutno vždy vyměnit.
• Další zavazadla apod. nesmí být připevňována k sedačce, tím by se překročilo celkové zatížení 22 kg a stabilita by se tím 
zhoršila. Zavazadla doporučujeme umístit vpředu na kole.
• V žádném případě neprovádějte změny či přizpůsobení částí sedačky nebo namontované sedačky: automaticky byste tím 
ztratili záruku, a odpovědnost výrobce za výrobek by odpadla.
• Jestli máte sedlo s pružinami, zabezpeče je, aby se dítěti nedostaly prsty do pružin a nepřišlo k úrazu.
• Cyklistovi, který vozí dětskou sedačku musí být více než 16 let. Ověřte si legislativu Vašeho státu v tomto směru.
• Sedačka poskytuje výbornou ochranu po obou stranách kola; přesto ale doporučujeme zakoupit a namontovat patřičný 
ochranný kryt na kolo, který je ke koupi v prodejnách jízdních kol. Zkontrolujte, zdali se na kole nenacházejí nějaké ostré 
předměty, kterými by mohlo dojít ke zranění dítěte.
• K čištění sedačky používejte výhradně vlažnou mýdlovou vodu.
• Při přepravě kol např. na střešních nosičích nutno sedačku sundat. Mohlo by dojít k poškození!

 DOBRÉ RADY PRO JEŠTĚ LEPŠÍ POHODU
• Nezapomeňte, že sedačka může být horká, pokud stojí na slunci. Zkontrolujte ji, než usadíte díte do sedačky.
• Mějte vždy pláštěnku nebo oblek do deště připravené pro Vás i pro dítě, a nezapomeňte před zahájením jízdy dát dítěti 
na hlavu přilbu.
Tip: Pokud si přejete používat sedačku na dvou různých kolech, mužete si v prodejně jízdních kol zakoupit ješte jeden 
Kompletní upevňovací třmen.
Přejeme Vám hodně příjemných jízd na Vašem kole! 

Upevňovací třmen nesmí být upevněn na sedlové trubce!

NA SEDLOVOU
TRUBKU
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SEZNAM DÍLŮ:

1. Sedačka
2. Bezpečnostní pás
3. Posuvné opěradlo
4. Bezpečnostní přezka
5. Podpory pro nohy
6. Připevňovací rám (vzpěra)
7. Kompletní upevňovací třmen
 a) třmen
 b) kovové pásy
 c) upevňovací šrouby
 d) indikátor zajištění
 e) uzavírací páčka
 f) klíč
8. Excentrická hřídel
9. Kolečko na sklápění
10. Ochrana nohou
11. Reklamní páska
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Dodavatel:
KCK CYKLOSPORT-MODE, s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlín, www.kckcyklosport.cz 


