
FOTELIK ROWEROWY
MODEL: AG218A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe

Duży fotelik rowerowy montowany do rury podsiodłowej lub bagażnika.

Cechy produktu:

• Fotelik przeznaczony dla dzieci od 9 miesiąca do 7 roku życia i wagi 
dziecka do 22kg. Odpowiedni zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. 

• Wyposażony w mocne, regulowane 5-cio punktowe pasy 
bezpieczeństwa z zabezpieczenim przed przypadkowym odpięciem. 

• 4 stopniowa regulacja wysokośi podpórek pod stopy. 
• Montowany do rury pod siodłowej 1,5 do 2 cm nad bagażnikiem co 

zapewnia lekką amortyzację. Istnieje również montażu fotelika 
bezpośrednio do bagażnika rowerowego. 

• Bardzo szybki montaż/demontaż w ciągu 1min - nie musisz wozić 

Importer: APTEL Adam Pawlak sp.j. http://www.hurtownia.aptel.pl 1/3

http://www.hurtownia.aptel.pl/


fotelika jeżeli nie zabierasz dziecka ze sobą. 
• Wbudowana osłonka chroniąca przed włożeniem nóżki w szprychy koła

roweru. 
• Wyposażony w odblask z tyłu fotelika polepszający bezpieczeństwo 

jazdy. 
• W komplecie instrukcja montażu fotelika, szybkozłączka z wkładami do 

dopasowania fotelika do różnej średnicy ramy rowerowej, profile do 
montażu fotelika bezpośrednio na bagażniku, zdejmowana tapicerka 
oraz klucz imbusowy. 

• Materiał: PP 
• Kolor: grafitowy 

2. Instrukcja montażu

Montaż na rurze podsiodłowej (rys 1)

Uchwyt (rys. 3) przykręć do ramy rowerowej na stałe przy pomocy 
załączonego kluczyka. Jeżeli uchwyt jest za luźny wybierz odpowiedni 
rozmiar wkładki dystansującej (w zestawie 4 rozmiary od 28 do 34 mm-
standard)

Odkręć pałąk (rys.4) i zamocuj go odwrotnie tak aby przechodził przez dwa 
otwory z przodu fotelika. Włóż pałąk zamontowany do fotelika w uchwyt na 
ramie (rys. 5).

Zabezpiecz pałąk wciskając suwak bezpieczeństwa na dole uchwytu (rys 5).
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Jeżeli masz bagażnik, upewnij się, że fotelik znajduję się 1,5-2cm nad nim 
(rys. 6). Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej amortyzacji fotelika. 
Dodatkowo zalecane jest zamocowanie taśmą tyłu fotelika do bagażnika (rys.
9).

Posadź dziecko na foteliku i wyreguluj pasy bezpieczeństwa (rys. 11) i 
podstawki pod stopy (rys. 12).

Montaż na bagażniku (rys. 2)

Do montażu na bażniku służą 2 płaskowniki i 4  śrubki. Włóż 4 śruby od góry 
do siedziska fotelika (rys. 7). Od dołu bagażnika podłóż 2 płaskowniki (rys. 8) 
tak aby śruby fotelika przechodziły przez bagażnik i przez płaskowniki. 
Zamocuj podkładki i nakrętki na śrubach i mocno je dokręć.

Sprawdź czy fotelik mocno trzyma się na bagażniku.

Przymocuj fotelik za pomocą taśmy do rury podsiodłowej roweru (rys.10).

Posadź dziecko na foteliku i wyreguluj pasy bezpieczeństwa (rys. 11) i 
podstawki pod stopy (rys. 12).
 
4. Uwagi i środki ostrożności

• Regularnie sprawdzaj, czy fotelik jest dobrze zamocowany i 
nieuszkodzony.

• Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu, czy rower funkcjonuje
jak należy.

• Roweru nie mogą prowadzić osoby poniżej 15 roku życia.
• Dzieci przewożone w foteliku powinny mieć poniżej 7 lat i ważyć 

maksymalnie 22 kg.
• Zawsze używaj kasku rowerowego.
• W foteliku może siedzieć tylko jedno dziecko.
• Nie umieszczaj dodatkowego bagażu na foteliku.
• W foteliku nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji.
• Właściwości roweru związane z równowagą, sterownością i 

hamowaniem zmieniają się, gdy w foteliku znajduje się dziecko.
• Nie pozostawiaj bez nadzoru dziecka siedzącego w foteliku.
• Nie używaj fotelika, jeśli uległ uszkodzeniu.
• Dopilnuj, aby rower wyposażony był w osłonę na szprychy, gdy 

dziecko siedzi w foteliku.
• Czyść fotelik łagodnym środkiem czyszczącym. Dokładnie opłucz.

Nie należy używać ściernych ani żrących środków czyszczących. 
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