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Monteringsanvisning for Yepp Mini Ahead-adapter
Yepp Mini Ahead-adapteren er egnet til montering af en Yepp Mini på cykler med en Aheadfastgørelse af styret. Ahead-adapteren passer på gængse Ahead-forgafler med en diameter på 1 1/8
inch. Monteringsanvisningen beskriver udelukkende monteringen af Ahead-adapteren på cyklen.
Vedrørende fastgørelsen af Yepp Mini og andre brugertips og sikkerhedsanvisninger henvises der til
monteringsanvisningen til Yepp Mini og cykelproducentens brugsanvisning.
Montering
For at montere adapteren på din cykel skal styret på cyklen fjernes, hvorefter nedenstående
beskrivelse følges. Fastgørelsen af styret kan imidlertid afvige fra den viste. Se brugsanvisningen til din
cykel, eller spørg din cykelhandler.
1. Afmonter styret. Skru unbrakoskruerne på siden af Ahead løs (ill.1). Skru derefter
unbrakoskruen på oversiden løs og tag styret af (ill.2).
2. Anbring Ahead-adapteren over styrtappen (ill.3), og sæt styret på plads igen. Hvis styrtappen
ikke er lang nok, kan du fjerne en af afstandsringene. Sørg for, at styret monteres rigtigt, og
pas på, at kablerne ikke snos. Stram igen unbrakoskruerne godt til. Se boltenes rigtige
tilspændingsmoment i brugsanvisningen til cyklen.
3. For at undgå, at Ahead-adapteren drejes, skal den U-formede bøjle altid monteres. Vælg
afhængigt af pladsforholdene en af de to positioner, anbring ringene, og stram de selvlåsende
møtrikker (4 Nm). Monter plastikhættemøtrikkerne som beskyttelse (ill.4)
4. Monter Yepp Mini i henhold til monteringsanvisningen.
Brugsvejledning:
Tag først en prøvetur uden dit barn for at se, om alt er monteret korrekt, at stolen ikke
generer under cykling og at alting stadig fungerer.
Hvis du er i tvivl om, hvordan dette sæde monteres på din cykel, anbefaler vi, at du indhenter
yderligere oplysninger fra din cykelhandler.
Advarsler og Sikkerhedsråd:
ADVARSEL! Udfør aldrig selv ændringer på stolen
ADVARSEL! At cykle med et barn i en barnestol kan påvirke den måde, cyklen opfører sig,
især ved sving og når man står på og af. Brug kun Yepp Mini på cykler, der er i stand til at
bære den ekstra vægt. Tjek cyklens manual eller få rådgivning hos cykelhandleren.
Kontrollér efter montering, at alle skruer er spændt ordentligt og at alt fungerer korrekt.
ADVARSEL! Yepp Mini er beregnet til almindelig daglig brug. Den er ikke beregnet til brug
under ekstreme forhold, såsom off-road eller MTB-ruter.
Kontrollér regelmæssigt, at alle skruer er tilstrækkeligt spændte.
Kontrollér at brugen af Yepp Mini er tilladt ved lov i det land, du ønsker at bruge det i.
Garanti:
GMG garanterer, at dette produkt er blevet fremstillet i henhold til nyeste europæiske sikkerhedsstandarder og kvalitetskrav for dette produkt og at dette produkt på købstidspunktet ingen defekter
har i udførelse og materiale. Under produktionen er forskellige kvalitetskontroller blevet udført.
Skulle produktet, på trods af alle vores anstrengelser, indenfor vores garantiperiode på 24 måneder,
vise en materiale- og/eller fabrikationsfejl (ved normal brug som beskrevet i denne manual), er GMG
forpligtet til at overholde denne garanti. I så fald skal du kontakte din forhandler. For detaljerede
oplysninger om anvendelse af garantien, kan du kontakte din forhandler.
Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
I tilfælde af anden brug end beskrevet i vejledningen.
Produktet er sendt til reparation gennem en uautoriseret forhandler.
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Produktet er ikke præsenteret med det originale købsbevis til producenten.
Reparationer er udført af tredjepart eller uautoriseret forhandler.
Defekten er forårsaget af misbrug, skødesløs brug, manglende vedligeholdelse eller stød til
stol og/eller beslag.
I tilfælde af normal slitage på dele, som kan forventes under daglig brug af et produkt.
Hvornår fra?
Garantiperioden starter på den dato, produktet er købt.
Hvor længe?
Garantien er for en periode på 24 måneder i træk. Garantien gælder kun for den første ejer og kan
ikke overføres.
Hvad skal du gøre?
Når du har købt produktet, du skal opbevare købsbeviset sikkert. Købsdatoen skal være tydeligt
synlig på købsbeviset. I tilfælde af problemer eller mangler skal du henvende dig hos forhandleren. Du
kan ikke forlange ombytning eller returnering. Reparationer vil ikke påvirke garantiens varighed.
Produkter, der sendes direkte til producenten, er ikke berettiget til garanti.
Denne garanti er i overensstemmelse med den europæiske standard 99/44/EG dateret maj 25. 1999.
Garantispecifikationer:
under 6 måneder efter køb
over 6 måneder efter køb
Korrosion

= Garanti

= Garanti mulig efter inspektion

Ret til ændringer forbeholdes
GMG bv – Tingietersweg 125 – 2031 ER Haarlem – The Netherlands – www.yepp.nl
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