
Monteringsanvisning pakethållarfäste
Före monteringen av barnsitsen skall bakhjulet förses med ett ekerskydd/kjolskydd. Placera sitsen på pakethållaren 
och se efter var fästjärnen skall monteras. Rätt monterad skall sitsens bottenplatta vila helt på pakethållaren.

Lyft därefter av sitsen igen och montera fästjärnen (1) uppifrån och (2) nerifrån mot pakethållaren med hjälp av 
skruvarna (brickor under skruvhuvudena) uppifrån och nylocmuttrarna nerifrån (3).

Om möjligt skall skruvarna monteras utanför pakethållar-stativet, endast i nödfall innanför, men då så nära
stativet som möjligt. Dessa fästjärn skall vara kvar på pakethållaren även då sitsen tas bort. Därigenom kan
sitsen lätt sättas på eller tas av.

Monteringssatsen som består av 1-6 kan köpas separat för att sitsen skall kunna användas omväxlande tex på föräl-
drarnas cyklar.

Därefter fäster man säkerhetsjärnet (4) i sadelstolpsbulten och böjer det för att få rätt vinkel mot pakethållaren.
Sitsen sätts fast genom att skruva vingskruv (5) med bricka (6) genom det främre hålet i sitsen och ett passande
hål i säkerhetsjärnet (4). Till sist fäster man den bakre remmen runt ett av pakethållar-stagen.

För att förhindra att vingskruven (5) skruvas ur (t ex av ett nyfiket barn) innehåller monteringssatsen en sprint (7)
som man kan trycka genom det urborrade hålet i vingskruven (5). Denna sprint kan ersättas av ett hänglås för
att förhindra att siltsen blir stulen. kontrollera med jämna mellanrum att sitsen sitter fast ordentligt på pakethål-
laren.

Säkerhetsselens axelband kan monteras i två olika lägen. Kontrollera att barnet inte kan resa sig upp med
fastsatt sele.

Säkerhetsbestämmelser
Genom att montera en barnsits på cykeln kan styrbarheten lätt förändras. Inga förändringar får göras på sitsen
eftersom säkerheten därigenom kan påverkas. På cyklar med öppen sadelspiralfjäder finns det risk att barnet
kan klämma fingrarna. Täck över fjädrarna eller byt sadeln. Hård kyla och starkt solljus kan förkorta sitsens
livslängd. Vi rekommenderar att sitsen byts ut efter ca 5 år.

Skötselråd
Sitsen kan enkelt tvättas av med ljummet vatten och tvättmedel.

Du har nu en säker plats för Ditt barn på cykeln och vi önskar Dig många trevliga cykelturer!


