Dagelijkse checklist
Daily checklist

Sluiting met snelspanner
Verstelbare hoofdsteun
Verstelbare en aanpasbare riem





Verstelbare voetsteunen



Verstelbare riemen van de voetsteun



Quick release locked



Head rest is in correct height



Belt is tightened and adjusted



Foot rest is in correct height



Foot straps are tightened



Check frequently if bolts and screws are tightened
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*Het zitje wordt geleverd met een apart zitkussen naar keuze
*The chair comes with a separate seat cover of your choice

Mount the cover of your choice by
pulling the safety belt through the holes.
The cover is fastened by five push buttons.

Om het zitkussen naar keuze te monteren
trekt u de veiligheidsriem door de twee gaten.
Het kussen wordt vast gemaakt door de vijf
drukknoppen aan te drukken.

Mount the neck support in the
two holes at the top of the chair.
Lock the neck support in the chosen
position by pressing the 2 levers together
on the backside of the chair.

De neksteun wordt gemonteerd in de twee
gaten aan de bovenkant van de stoel. Maak de
neksteun vast in de gewenste positie door de 2
slothendels samen te drukken op de achterkant
van de stoel.

Assemble the safety belt
by “flexing” the two belt parts
and then press de belt clips
in the lock. To open, remember
to press both sides while pushing
the big central button. Remember
to adjust the length of the belt to
the child’s size.

Om de veiligheidsgordel te monteren,
voegt u de twee delen van de gordel samen en
plaatst u de klemmen in het slot. Om te openen,
duwt u op beide klemmen terwijl u de grote
knop indrukt in het midden van het slot. Pas de
lengte van de gordel aan uw kind aan.

De beensteunen l+r worden in elkaar geschoven rond
de centrale buis en vastgemaakt met twee vijzen.
(Duw in elkaar tot de gaten zichtbaar worden)

De beensteunen kunnen worden afgesteld door de twee
haken licht samen te drukken. Stel de gewenste hoogte in.

Leg supports l+r are pressed together around
the center tube and fastened with the two
following screws. Keep pressing the parts
towards eachother untill the holes are visible.

Leg supports can be adjusted by pressing the two
hooks slightly together . Adjust as desired.

The 2 parts of the rear bracket are
fastened with 4 bolts around the
rear stay.

-

Tweedelige bevestiging op de achtertrein
met vier bouten.

The front bracket is fastened
with 2 bolts around the saddle tube.

Bevestiging vooraan door klem op
de zadelbuis met twee bouten.

Push the monotube downwards
through the rear bracket with the quick
release being open. Push in the safety
button. The bracket should be adjusted in
the correct height, so the monotube is
Bracket is fastened in position with a key.
The center of the chair should follow the centre
of the bike. When in position, close the quick
release and tighten. The chair should not be able
to move.

Duw de monotube door de achterste
bevestiging terwijl de snelspanner
open staat (Druk de veiligheidsknop in.)
Pas de hoogte van de bevestiging aan
zodat de monotube klaar is voor een
wijziging in de achterste positie. De
bevestiging wordt in positie aangespannen
met een sleutel. Het midden van de stoel
wordt de snelspanner aangespannen.
De stoel mag niet meer bewegen.

De achterste bevestigingen
kunnen worden gemonteerd
op de achtertrein door de bout
los te draaien. De trein moet
zo worden geplaatst dat de bevestigingen zo verticaal mogelijk
staan. Span daarna terug aan.

-

Hef de stoel 5cm horizontaal omhoog
De stoel is nu klaar voor gebruik.
boven de bagagedrager. Span de bevestigings- U kan de stoel in rustpositie zetten
bout aan met een 18 mm-sleutel.
door de snelspanner te openen en de
monotube aan te passen. (Denk eraan om
de snelspanner terug te sluiten)

The rear support stays can be
Lift the chair horizontally, 5 cm above
fastened by pulling them all
the luggage carrier. Then tighten the
the way back. The bracket
bolt with an 18mm tool.
should be positioned so the
the support stays are as vertical
as possible. When in position, tighten.

The chair is now ready. Remember
you can adjust to rest position by
opening the quick release and move
the monotube. Always remember to
lock again.

