Hoe de babyschaal in uw fietskar monteren ?
De babyschaal wordt met 2 verstelbare riempjes gemonteerd in uw fietskar.
Voor 1 kindje dient het schelpje in het midden van de zitting gemonteerd worden.
Wanneer u naast uw baby nog een kindje wilt vervoeren, plaatst u het schelpje aan de zijde. Volg
hierbij steeds de instructies van de fabrikant in verband met de gewichtsverdeling. Over het
algemeen geldt de regel dat het zwaarste kindje links geplaatst wordt (als u de fietskar in kijkt, aan
de tegenovergestelde kant van waar u de fietskar aan de fiets aansluit)
Wanneer u de bekleding van de babyschaal opheft, zal u bovenaan en onderaan gaten in de
schaal zien.
Door deze gaten haalt u de riempjes door. Het is belangrijk dat u de schelp vastmaakt aan een
vast gedeelte van uw fietskar (frame) en niet enkel de zitting.
Onderstaande tekening sluit het best aan bij de montage in de CM fietskar. Bij de tekening is er
een haakje. Dit haakje is niet aanwezig in uw CM fietskar. Het onderste riempje dient aan de zijkant
van het frame onderaan vastgemaakt te worden.

Veiligheidsaanwijzingen :
-

Laat uw kind niet onbeheerd achter in de babyschaal of in de fietskar.
De babyschaal is géén relaxstoeltje of autostoeltje !
De babyschaal dient goed vast gemaakt te worden (zie gebruiksaanwijzing) in de fietskar.
Bij twijfel, contacteer uw handelaar.
De babyschaal is gemaakt voor baby’s tot 9 maanden of 9 kilo (afhankelijk van wat er
eerst komt).
Voor de allerkleinsten kan het aangewezen zijn om het verkleinkussen aan te schaffen, om
het hoofdje extra ondersteuning te geven.
Pas uw rijgedrag aan aan uw baby. U kan eventueel uw bandenspanning iets verlagen
om de schokken beter te absorberen.

Voor een gedetailleerde beschrijving met foto’s verwijzen wij u graag door naar onze website
http://www.fietskarinfo.be/cm.
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