
BOBIKE mini +   montážní návod 

Dovozce: Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely

Tel.: +420 234 139 444 Fax: +420 312 310 997

Email: info@citybikes.cz

Web: www.citybikes.cz

Popis částí

A – sedadlo

B – přezka

C - potah sedadla

D – montážní držák

E – tyč nožních opěrek

F - bezpečnostní pás

G – montážní tyč

H – zajištovací spona (závlačka)

I – pásek na zajištění chodidla 

J – nožní opěrky

Bobike mini+ : bezpečná volba
Jezděte na kole společně s Vaším dítětem: je to jak bezpečné, tak zároveň zábava. Samozřejmě v bezpečné sedačce !
Zakoupením sedačky Bobike mini+ jste učinil dobrou volbu. 
Bobike mini+ je bezpečná a pohodlná, dopředu montovaná montovaná cyklosedačka , která je schválená podle 
evropského bezpečnostního standardu EN 14344. 
Pro správnou a bezpečnou instalaci sedačky nejprve pečlivě prostudujte tento návod a následně dle něj pečlivě postu- 
pupujte. Uložte tento návod na bezpečné místo pro případ, že byste jej později potřeboval. Pokud máte nějaké dotazy 
ohledně nastavení nebo použití sedačky Bobike mini + , požádejte Vašeho prodejce nebo navštivte  www.bobike.com. 
Dremefa, výrobce cyklosedaček Bobike mini+, Vám přeje šťastnou a především bezpečnou jízdu.

Pro děti od 9 měsíců do 3 let
Cyklosedačka Bobike mini+ je vhodná pro přepravu dětí od věku 9 měsíců do 3 let a do hmotnosti 15 kg.
Doporučujeme použit sedačku pouze v případě, že je Vaše dítě způsobilé samo dobře sedět, přinejmenším po dobu 
trvání jízdy. 
Starší nebo těžší děti lze bezpečné přepravovat v  zadních sedačkách Bobike maxi  nebo Bobike junior. 

Doplňky
Jestliže chcete používat Vaší sedačku Bobike mini+ na několika kolech, požádejte Vašeho prodejce o přídavný montážní 
set, který je dodávaný zvlášť. Sedačku Bobike mini+ lze dovybavit následujícími doplňky: štítem proti větru, řídítky s 
opěrnou vycpávkou,  ramennímy vycpávkami k bezpečnostnímu pásu, letním krycím obalem a  úchytem na rám. 
Jako doplněk k sedačkám pro větší děti, Bobike také nabízí chrániče na bundu, chrániče pružin sedla, montpáky a nožní 
opěrky.

Údržba
Bobike dětské cyklosedačky jsou jednoduché na údržbu. Polstrování sedačky je upevněno na místě pomocí suchého 
zipu, který jednoduše uvolníte. 
Potah můžete ručně vyprat a sedačku vyčistit slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte jakékoliv abrazivní čistící 
přípravky.

Záruka
Bobike garantuje, že vybavená dětská cyklosedačka je vyrobena z trvanlivých materiálů, pod dohledem přísných 
kvalitativních kontrol. Bobike tudíž poskytuje záruku na tento výrobek po dobu trvání jednoho roku. Pro Českou 
republiku platí záruka v době trvání 2 let. V případě uplatnění nároku na reklamaci, předložte Váš účet Vašemu 
prodejci.

http://www.citybikes.cz/
http://www.bobike.com/


7 kroků pro správnou montáž Bobike mini+ 
Bobike mini+ vyhovuje Evropskému bezpečnostímu standardu EN 14344 a patří mezi velmi bezpečné dětské 
cyklosedačky. Montáž samozřejmě musí být provedena správným způsobem. Postupujte co nejpečlivěji podle sedmi 
následujících  montážních kroků:

1 (obrázek 1) Upevněte montážní držák (D) na sloupku řízení. Spodní strana montážního držáku se musí opírat o hlavu 
sloupku. Utáhněte pevně matice přiloženým klíčem.  
(S utahovacím momentem 8 Nm).
2 (obrázek 2) Nyní nainstalujte sedačku vložením dvou podpěrných tyčí sedačky (G) dovnitř otvorů v montážním 
držáku (D). Tyče zatlačte tak, dokud už nejdou dále zasunout.
3 (obrázek 3) Seřidte řídítka Vašeho kola tak, aby směřovala rovně a také zkontrolujte, zda je sedačka správně 
namontována.
4 (obrázek 4) Určete správnou výšku nožních opěrek (J) změřením délky spodní části nohy Vašeho dítěte: změřte ji od 
spodní části kolena k chodidlu. Tato naměřená vzdálenost musí odpovídat vzdálenosti od sedačky k spodní části 
nožních opěrek. Použijte šroubovák, namontujte nožní opěrky na tyč nožních opěrek (E) do správné výšky.
(S utahovacím momentem 3 Nm).
5 (obrázek 5) Zatlačte zajištovací sponu (závlačku) (H) skrz otvor v montážní tyči (G)  nebo připevněte visací zámek 
(průměr 3mm) jako ochranu proti odcizení. Zajišťovací spona nebo zámek slouží rovněž jako bezpečnostní zajištění 
sedačky – musíte proto jeden z nich vždy použít.
6 (obrázek 6) Nyní posaďte Vaše dítě do sedačky Bobike mini+ a zkontrolujte, zda jsou zvolená nastavení správná. 
Pokud chcete nastavení změnit, nejprve vždy vyndejte dítě ze sedačky. Pokud je výška mezi řídítky a sedačkou 
nedostačující, můžete nastavit řídítka výše.
Použitím pásku na zajištění chodidla (I) můžete zabránit tomu, aby se Vašemu dítěti nezachytila chodidla mezi dráty. 
Nastavte délku bezpečnostního pásu (F).
7 (obrázek 7) Pro otevření bezpečnostního pásu, stlačte ze strany přezku a zmáčkněte kulatou plochu konce přezky. 
Dbejte na to, aby přezka při otevírání zůstala vzpřímeně (v jedné rovině).

Extra  upozornění pro bezpečnost 

• Po instalaci Bobike mini+, jeďte na krátkou testovací vyjížďku s Vaším dítětem. Zkontrolujte, zda jsou 
všechny části řádně namontovány a nastaveny. Pravidelně opakujte tuto kontrolu.

• Další montážní kity lze zvlášť dodat, tudíž můžete využít sedačku Bobike mini+ na více kolech. Žádejte 
Vašeho prodejce pro další informace.

• Bobike mini+ může být instalována pouze na ocelových  (nebo z nerezové oceli) sloupcích řízení průměru v 
rozpětí 20 – 28mm.

• Bobike mini+ je určena pro děti do věku 3 let a maximální hmotnosti 15 kg. Zkontrolujte v pravý čas, zda Vaše 
dítě odpovídá věkem, není příliš těžké nebo velké pro sedačku Bobike mini+.  Starší děti můžete přepravovat 
bezpečně v sedačkách Bobike maxi nebo Bobike junior. Pro další informace navštivte www.bobike.com.

• Vždycky mějte utažený bezpečnostní pás a pásky na zajištění chodidel, i když sedačku nepoužíváte.

• Zajistěte, aby Vaše ditě bylo vždy řádně chráněno před zimou a deštěm, když je v sedačce. Mějte na paměti, že 
Vaše dítě sedí stále v sedačce a tudíž může rychleji pro-chladnout než cyklista.

• Pravidelně kontrolujte, zda nějaké části těla nebo oblečení Vašeho dítěte nezasahují do rotujících nebo 
pohyblivých částí kola např.:chodidlo mezi dráty výpletu kola nebo prst do brzdového mechanismu.

• Zkontrolujte, že Vaše ditě nemůže příjit do kontaktu s jakýmikoliv ostrými částmi, jako např. s  brzdovými 
lanky.   

• Na některých kolech je možno posunout sedlo o trochu dozadu pro získání více místa mezi sedačkou a 
cyklistou.

• Pro docílení většího úhlu natočení řídítek lze nastavit řídítka výše. Pokud nemůžete zatočit řídítky ve větším 
úhlu než 45 stupňů, je nutné vyměnit řídítka za jiný typ.

• Ověřte si zda je použití sedačky Bobike mini+ zákonně povolené pro přepravu dětí na jízdním kole v zemi, kde 
si přejete sedačky používat. 

• Vozit dítě v sedačce Bobike mini+ může v ČR cyklista starší 15 let. Tato hranice se může lišit podle právní 
úpravy v dané zemi.



• Zajistěte, aby Vaše dítě vždy používalo správně padnoucí ochrannou přilbu.

• Sedačka může být velmi horká pokud je vystavena přímému slunečnímu záření po jakoukoliv dobu. Pamatujte 
na to, před tím, než ditě posadíte do sedačky Bobike mini+. 

• Sedačka není určena pro montáž na moped.

• Pokud je kolo převáženo na střeše nebo zadním nosiči automobilu musí být sedačka Bobike mini+ sundána. 
Větrné turbulence mohou poškodit sedačku a její uchycení, což může vést k nebezpečné situaci. 

• Ověřte si, zda Vaše dítě nemůže manipulovat s jakýmikoliv zámky nebo zajištěními, které jsou přítomny na 
kole, zatímco sedí v sedačce Bobike mini+. 

• Nikdy nepřevážejte více dětí v jedné sedačce.

• Sedačka by měla být vždy následně vyměněna po nehodě, i v případě, kdy poškození není viditelné. Žádejte 
Vašeho prodejce pro další informace.

• Upozornění : používání sedačky Bobike mini+ ovlivňuje chování (reakce) řízení Vašeho kola. 

• Upozornění : sedačka Bobike mini+ nesmí být používána, pokud jakákoliv její část správně nefunguje. 

• Upozornění : Sedačka a její díly nesmí být modifikovány. V tomto případě bude neplatný jakýkoliv nárok na 
reklamaci a odpovědnost (závazky) z toho vyplývající.

• Upozornění : Nepřipevňujte další zavazadla navíc na sedačku Bobike mini+. Kdykoli vezete navíc zavazadla, 
zajistěte je na druhý konec kola (na protější stranu než sedí ditě) tak, aby se váha nákladu rovnoměrně 
rozložila. V této situaci použijte nosič zavazadel určený pro přední část kola  nebo zadní nosič, vybavený 
brašnami.

• Upozornění : cyklosedačka Bobike mini+ ovlivňuje způsob jízdy na Vašem kole. Věnujte proto extra pozornost 
při řízení, držení rovnováhy a brzdění. 

• Upozornění : Nikdy nenechávejte Vaše ditě samotné v sedačce, když odcházíte od kola zaparkovaného 
opřením o zeď nebo na stojánku. Vaše dítě může ošklivě spadnout.

Další výrobky a doplňky Bobike jsou:

Bobike mini City

Bobike maxi+

Bobike junior

Bobike windscreen 

Ramenní vycpávky k bezpečnostnímu pásu

Chrániče pružin sedla

Chrániče na bundu

Řídítka s opěrkou pro Bobike mini+

Nožní opěrky

Montpáky



Dodatek k montážnímu návodu Bobike mini+
Nově: univerzální montážní držák (sada) pro Bobike mini+ a mini City
Nová univerzální montážní sada mini+ a mini City -skutečně jednoduché připevnění na Vaše kolo. Univerzální 
montážní držák (sada) je vyroben pro oba standardy: sloupkový představec a A-head konstrukci. Už žádné další druhy 
montážních bloků – jednoduchá a praktická univerzální montážní sada!

A Standardní montážní blok pro upevnění na sloupkové představce (viz obrázek 1)

Použijte měkké vyplňovací bloky (A), které jsou vhodné pro montáž na sloupkový představec.

Pro správnou montáž, postupujte  podle 7 -mi montážních kroků výše uvedených v montážním návodu.

B A-head montážní blok pro upevnění na A-head konstrukci (viz obrázek 2)

Použijte tvrdé plastové vyplňovací bloky (B) a matice, které jsou vhodné pro montáž na A-head řídítkovou konstrukci. 
Tento montážní blok se upevňuje na sloupek vidlice a nahrazuje 20mm vymezovací podložku.
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