
Návod k sestavení sedačky:  

  

1: Vyjměte všechny části z balení:  
Horní díl sedačky (sedák); 
Levá boční podpora s bezpečnostním 
pásem a  
plastovou sponou;  
Pravá boční podpora s bezpečnostním 
pásem a  
plastovou sponou;  
Přední díl s otvory pro nohy a 
popruhy s přezkami okolo kotníků.  

2: Levá i pravá podpěra  mají 
rozpěrné body pro sestavení 
dílů dohromady. Obě 
podpěry pomocí rozpěrných 
bodů spojte s předním dílem 
sedačky, dejte přitom pozor, 
abyste neprohodili levou a 
pravou stranu.   

3. Nyní přitlačte horní díl 
sedačky tak, aby všechny 
rozpěrné body do horního 
dílu zapadly. Plocha sedáku 
musí být v podstatě hladká.   

  

Návod k použití: Jak nainstalovat sedačku na Vaše jízdní kolo. Pro bezpečné použití je velmi důležité 

připevnění popruhů ve správném pořadí.         

  

1. Zatlačte pevně na sedačku 
a připevněte přední popruh 
okolo hlavové trubky rámu 
kola. Volné konce popruhu 
zastrčte, aby nebyly volné.  
  

2. Vyberte slot pro popruh 
okolo spodní rámové trubky 
tak, abyste tím vymezili 
vzdálenost nohou dítěte od 
předního kola. Popruh 
utáhněte a zkontrolujte.   

3. Vyberte příslušný slot pod horní 
rámovou trubkou tak, aby byla 
sedačka buď mírně nakloněna 
dopředu nebo ve vodorovné 
pozici. Popruh utáhněte a 
zkontrolujte.  Poznámka: Pokud 
má Vaše jízdní kolo tažené 
bowdeny z vrchu horní rámové 
trubky, veďte popruhy pod nimi.   

  

 

Až budete dítě upevňovat na sedačku, ujistěte se, že bezpečnostní popruh okolo pasu a popruhy 

okolo kotníků jsou upraveny na příslušnou délku a zajištěny. Dítě posaďte co nejvíce dopředu na 

sedačce.    

POZOR: Dětská sedačka snižuje ovladatelnost jízdního kola.  

POZOR: Předtím než vezmete dítě na kolo, vezměte v úvahu, že s jízdou na kole jsou spojená určitá 

rizika. Sedačka Feva Star Seat by měla být používána zodpovědnou osobou a s vysokou mírou 

opatrnosti. Bezpečnostní popruh okolo pasu, nožní popruhy a stupačky musí být použity za všech 

okolností. Bezohledná jízda na kole je nebezpečná a nezodpovědná.   

Důležité upozornění: Použití sedačky Feva Star Seat je zcela na vlastní odpovědnost. Výrobce 

ani jeho zaměstnanci, obchodní zástupci nebo distributoři nenesou odpovědnost za 

případné zranění nebo smrt způsobenou v souvislosti s použitím sedačky FEVA Star Seat.  


