Bezpečnostní pokyny a návod k montáží
Před vložením zvířete do této sedačky si pečlivě přečtěte následující pokyny. Nedodržení těchto
pokynů můžete způsobit vážná zranění. Instalací sedačky Dogrider na jízdní kolo souhlasíte, že jste si
přečetli a porozuměli varováním a pokynům a porozuměli jste nebezpečím, které mohou být spojeny
s přepravou domácího zvířete na jízdním kole. Pouze dospělí cyklisté, kteří jsou dostatečně zkušení,
by měli přepravovat domácí zvíře pomocí této sedačky.

Bezpečnostní pokyny
Při každém použití sedačky pro psy Dogrider, musíte zkontrolovat všechny její komponenty a ověřit
si, jestli je sedačka na kole správně namontovaná a žádné součásti nejsou prasklé, uvolněné,
chybějící, nebo zlomené.
Vzhledem k velikosti a hmotnosti spojené s přepravou domácího mazlíčka na kole budete možná
muset provést rychlou reakci, když zvíře přemístí svou váhu. Vždy je třeba věnovat jízdě mimořádnou
pozornost.
Je třeba dávat pozor na to, když vašeho psa dáváte nebo vyndáváte do/ze sedačky. Toto by mělo být
provedeno na bezpečném místě a mimo dosahu rozptylování ostatními domácími zvířaty.
Počáteční jízdy by měly být krátké, na hladkém terénu a na bezpečném místě.
Na sedačce nikdy nenechejte zvíře bez dozoru. Kvůli vyššímu těžišti může kolo spadnout, pokud ho
dáte na stojan nebo nezajistíte řádnou podpory.
Nesmíte dovolit, aby se váš pes při jízdě rozptyloval. Musíte se zaměřit na bezpečný provoz vaší jízdy,
pravidel silničního provozu, prostředí kolem vás a dalších cyklistů, chodců a automobilů.
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečného a správného používání sedaček značky
Dogrider, ještě před použitím nás kontaktujte na adrese: info@dogrider.eu

Návod k montáží
1. Přední plošinu (stoleček) přiložte na sedačku (vanu) a upevněte ji pomocí třech dodaných
šroubů, podložek a matek. Před utažením vyberte správnou polohu plošiny, která bude
pejskovi vyhovovat a poté šrouby dotáhněte.

2. Na sedlovou trubku přišroubujte držák pomocí dodaných svorek (2x), matek (4x) a šroubů
(4x). Namontujte jej pokud možno co nejvýše, aby Vám Dogrider nevadil při šlapání.
(Vzhledem k tomu, že drátěný nosník funguje také jako odpružení, musí mezi kovovou
traverzou a horní trubkou rámu zůstat alespoň 5 cm volného prostoru). Nejdříve k trubce
přiložte držák včetně plastových objímek, které se mohou na druhé straně trubky společně
překrývat. Lanovody lze umístit do držáku, po obou stranách jsou k tomu uzpůsobené otvory.
Nebo lanovod může vést zvenčí držáku. Ještě před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a
přehazovačky a ujistěte se, že lanovod není v držáku skřípnutý a vše funguje hladce bez
omezení.

3. Drátěný nosník zasuňte do držáku až dojde k jeho zacvaknutí. Vzhledem k tomu, že nosník
funguje také jako odpružení, musí mezi ním a horní trubkou rámu zůstat alespoň 5 cm
volného prostoru. Nosník též nesmí omezovat rejd řídítek.

4. Nyní na nosník namontujte již sestavenou sedačku
(vanu a stolek). Umístěte sedačku co nejdále dopředu,
aby Vám Dogrider nevadil při šlapání, ale tak, aby
nedošlo k jakékoli kolizi s řídítky. Vana nesmí
omezovat rejd kola. Montáž proveďte pomocí
dodaných 4 šroubků, podložek a matek a dvou svorek.

5. Opětovné vyjmutí kovové traversy z držáku se provádí
pomocí stlačení tlačítka na držáku. Kovovou traverzu lze také uzamknout pomocí dvou
dodaných červených klíčů.

Bezpečnostní postroj

Váš mazlíček musí být vždy zajištěn na sedačce pomocí dodaného bezpečnostního postroje – kšírků.

1. Umístěte svého psa v sedící pozici co nejdále do
sedačky.
2. Připojte a umístěte zadní přezku přes ramena psa a
rovnoměrně nastavte zadní řemínky.
3. Umístěte popruh kolem krku vašeho domácího
mazlíčka tak, aby byl těsně pod vlastním obojkem.
4. Připojte přední přezku a nastavte popruh na danou velikost.
5. Když je váš pes v sedící pozici s předními packami podél horní plošiny nebo packami přímo
dolů, nastavte přední popruhy stejně tak, aby váš pes zůstal bezpečně připoutaný. Stejně
jako bezpečnostní pás na dětské autosedačce je tento postroj navržen tak, aby omezoval
zbytečné pohyby, takže vaše zvíře zůstane v bezpečné poloze, aby si užívalo jízdu.

