


DĚTSKA SEDAČKA PRO JIZDNI KOLO | Držak na nosič - CFS

Ve snaze předvidat a reagovat na potřeby cyklisticke veřejnosti jsme si stanovili za ukol vytvořit 
pokrokove přislušenstvi pro jizdni kola, ktere poskytuje nejen
pohodli a specializaci, ale take zajišťuje nejvyšši možnou miru bezpečnosti.
Kdykoliv budete se svym ditětem podnikat cyklisticke vyjižďky, můžete byt uplně v pohodě, neboť 
jsme vyvinuli jedinečne řešeni pro převoz ditěte na většině
typů jizdnich kol. Primarnim cilem konstrukce našich dětskych ergonomickych sedaček je 
bezpečnost a pohodli, a proto nabizi takove funkčni prvky, jakymi
jsou nastavitelne bezpečnostni popruhy, ktere ditě nemůže rozepnout, polstrovane bezpečnostni 
pasy zajišťujici měkči ochranu ramen a plnou ochranu
pro připad těžkych padů.
Ukolem společnosti Polisport je inovace, kvalita a bezpečnost, neboť cyklistika je vaše vašeň a 
dokonalost je naši vašni.

Zde naleznete informace a navod pro spravnou a bezpečnou montaž sedačky

TECHNICKE PARAMETRY
- Sedačku nelze použit pro kola s tlumiči.
- Dětskou sedačku lze namontovat na jizdni kola o průměru kol 26” a 28”.
- Sedačku lze použit pouze pro jizdni kola s nosičem s kapacitou 25 kg, podle normy EN14872.
- Sedačku nelze použit pro kola s nosičem širšim než 175 mm.
- Pokud jste na pochybach ohledně montaže dětske sedačky na jizdni kolo, obraťte se na 
dodavatele jizdniho kola, ktery vam poskytne dalši informace.

CS. SEZNAM SOUČASTI
A. Vlastni sedačka 
B. Bezpečnostni pas 
B1. Bezpečnostni zamek
B2. Utahovaci přezka pasu 
B3. Přezka středniho pasu 
C. Bezpečnostni pas na ram kola 
D. Pasek stupačky 
E. Stupačka 
E1. Posuvna pačka stupačky 
F. Těžiště 
G. Držak k nosiči 
G1. Bezpečnostni šroub 
G2. Červeny bezpečnostni kroužek 
G3. Čelist H. Bezpečnostni pas pro nosič



CS.
Otočte sedačku podle obrazku.



CS.
Povolte bezpečnostni šroub (G1) a 
současně zvedněte červeny
bezpečnostni kroužek (G2). Otevřete 
čelisti (G3) do širšiho otevřeni,
než je šiřka nosiče.

CS.
Umistěte sedačku na nosič a dotahněte bezpečnostni šroub
(G1) tak, aby se sedačka lehce dotykala nosiče. Zkontrolujte,
zda jsou čelisti (G3) dobře upevněne k zavazadlovemu
nosiči.



CS.
Sedačka ma vyznačeno těžiště (F), ktere ma byt před osou
zadniho kola. Nachazi-li se za touto osou, vzdalenost nesmi
byt větši než 10 cm.

CS.
Upevněte bezpečnostni šroub (G1) tak, aby sedačka byla
dobře připevněna k nosiči. Po dotaženi bezpečnostniho
šroubu se ujistěte, že bezpečnostni pačka je ve spravne pozici

– viz. obrazek.



CS.
Provlečte bezpečnostni pas (C) okolo ramu kola. Ujistěte se, že je pevně napnuty – viz. obrazek.

CS.
Připevněte bezpečnostni pas (H) (vzadu na sedačce) k nosiči. Ujistěte se, že je pevně napnuty.



CS.
Než date ditě do sedačky uvolněte 
zamek (B1)
bezpečnostniho pasu (B) a stiskněte tři 
tlačitka zamku (B1)
– viz obrazek. Před cestou se ujistěte, že 
je pas sedačky
spravně upevněn a nezrani ditě. 
Dotahněte posunutim
utahovaci přezky pasu (B2) a (B3).

CS.
Vyšku stupačky (E) seřiďte podle potřeb Vašeho ditěte tak, že uvolnite červenou pačku (E1) a 
zvolite jednu z možnych
pozic. Červenou pačku opět zamkněte (E1).



CS.
Pro bezpeči ditěte upevněte pasek (D) stupačky. Pasek
uvolněte a dotahněte podle nohy ditěte. Pasek zamkněte a
ujistěte se, že nezpůsobi Vašemu ditěti zraněni.

CS.
Pokud chcete sedačku z nosiče sundat, uvolněte bezpečnostni šroub (G1) a současně zvedněte 
červeny bezpečnostni
kroužek (G2) tak, aby se čelisti otevřely vice (G3), než je šiřka nosiče.



UDRŽBA
Aby Vam dětska sedačka spravně sloužila a aby nedošlo k nehodě,doporučujeme nasledujici:
- Pravidelně kontrolujte upevňovaci system sedačky ke kolu a ujistěte se, že je v perfektnim stavu.
- Kontrolujte všechny součastky, zda spravně funguji. Nepouživejte sedačku, pokud je některa 
součast poškozena. Poškozene součastky musi byt vyměněny.
- Sedačku očistite vodou a mydlem (nepouživejte abrazivni, korozívní nebo toxicke vyrobky).

BEZPEČNOSTNI INSTRUKCE
• Cyklista musi byt starši 16 let.
• Tato dětska sedačka je vhodna k přepravě děti o maximální hmotnosti 22 kg a do staři 5 roky. 
Před použitim sedačky zkontrolujte hmotnost ditěte. Za žadnych okolnosti nelze sedačku použit k 
převaženi ditěte, ktere tuto hmotnost přesahuje.
• V sedačce nevozte ditě mladši 12 měsiců. Aby mohlo ditě jezdit v cyklisticke dětske sedačce, 
musi umět rovně sedět a držet vzpřimeně hlavu, na ktere musi vždy mit cyklistickou helmu. 
Připadne vyvojove nejasnosti Vašeho ditěte konzultujte vždy s lekařem. VAROVANI: Z 
bezpečnostnich důvodů musi byt tato sedačka připevněna jen k nosiči zavazadel podle EN14872.
• Nepouživejte dětskou sedačku na zavodnim kole.
• Zajistěte, aby ditě v sedačce mělo všechny pasy a řeminky utaženy, ale ne tak pevně, aby ditě 
zranily nebo mu působily nepohodli. Zajistěte, aby sedačka byla mirně nakloněna dozadu, ne
dopředu, aby ditě nesklouzavalo.
• Sedačka nesmi byt nikdy použivana bez toho, aby jste nastavili bezpečnostni pasy.
• Nedovolte, aby ditě, ani jakakoliv čast jeho oblečeni , bot, pasů sedačky atd. přišla do kontaktu s 
pohyblivymi častmi kola.
• Doporučujeme použivat kryt kola tak, aby ditě nemohlo strčit ruce nebo nohy do dratů kola. 
Uživani krytu pod sedlem nebo sedla s integrovanymi pružinami je povinne. Ujistěte se, že ditě
nedosahne na brzdy, zabranite tim nehodam. VAROVANI: Přidavna bezpečnostni zařizeni musi byt 
vždy zapnuta.
• Nedovolte, aby ditě, ani jakakoliv čast jeho oblečeni , bot, pasů sedačky atd. přišla do kontaktu s 
pohyblivymi častmi kola.
• Ditě přepravovane v sedačce teple oblekněte (tepleji než jezdce) a vždy mu dejte odpovidajici 
ochrannou přilbu.
• Děti na sedačkach musi byt oblečeny mohem tepleji než jezdci a musi byt chraněny před deštěm.
• Jakmile sedačku nepouživate pro ditě, odstraňte ji z kola. Jeji volne časti (pasy, řeminky) by se při 
Vaši jizdě mohli dostat do pohyblivych časti kola. Předejdete tak urazu.
VAROVANI: Nepřipevňujte k sedačce žadne zavazadlo.
VAROVANI: Neprovadějte na sedačce žadne upravy.
• Převažite-li dalši zavazadla, musite je převažet před řidičem a nesmite překročit nosnost kola.
VAROVANI: Kolo s ditětem v sedačce se může chovat odlišně. Zejmena se to tyka rovnovahy, 
řizeni a bržděni.
VAROVANI: Nikdy nenechavejte zaparkovane jizdni kolo s ditětem v sedačce bez dozoru.
• Kontrolujte pravidelně stav šroubů a je-li to nutne, vyměňte je.
VAROVANI: Nepouživejte sedačku, pokud je kterakoliv jeji část poškozena.
• Sedačka musi byt umistěna tak, aby se ji cyklista při jizdě – pohybu nohama nedotykal.
• Celkova vaha cyklisty plus ditěte v sedačce, nesmi byt vyšši, než maximalně povolena nosnost 
Vašeho kola.
• Jakekoliv předměty, umistěne na Vašem kole, musi byt z dosahu
ditěte.
• Po dlouhem pobytu na slunci může byt plocha sedačky horka – přesvědčte se, že neni přiliš 
horka před tim, než do ni posadite ditě.
• Jestliže převažite kolo na nosiči a to buď střešnim nebo na zadni dveře, sedačku vždy z kola 
sejměte. Mohlo by dojit k poškozeni časti sedačky nebo uvolněni některych časti, což by mohlo mit
za nasledek nehodu.
• Při montaži si ověřte, že všechny funkce sedačky jsou v pořadku.
• Informujte se o platnych zakonech a nařizenich ve Vaši zemi tykajicich se přepravy děti v 
sedačkach připevněnych k jízdním kolům.




