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13. Objímku AA na obrázku 13 posouvejte tak, aby při zasunutí táhla
BB na skrutku X byla řídítka dětského kola v přímém směru.
Všechny spoje řádně dotáhněte.

1. Odmontujte sedlo z tažného kola.
2. Namontujte adaptér na sedlovku tažného kola. Pokud je třeba,
použijte k tomu odpovídající přiloženou redukci A nebo B podle
obrázku 2.

14. Zasuňte tyč do přepravní polohy a zajistěte závlačkou DD.
15. Spodní část tyče upevněte do objímky FF, kterou namontujte na
osu zadního kola. Upravte její polohu tak, aby Vám při jízdě
nepřekážela.

3. Šrouby D a E dobře utáhněte. Sedlovka nesmí být vysunutá
z rámu nad bezpečnostní rysku. Rychloupínákem průměru 8 mm
připevněte přední část vlečné tyče.
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6. Na montáž použijte U-úchytky I. Díl J musí být namontovaný
prolisem dolů. Úchytky I pevně dotáhněte momentem 20,4 Nm.
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5. Na přední část dětského kola namontujte adaptér. Pro dětské
kolo s průměrem kol 14“ – 16“ podle obrázku 5.1 nebo 5.3, pro
kolo s průměrem kol 18“ – 20“ podle obrázku 5.2 nebo 5.3.
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4. Namontujte zadní část vlečné tyče a zajistěte pojistkou H.
Použijte otvor F pro dětské kolo s průměrem kol 14“ – 16“ nebo
otvor G pro kolo s průměrem kol 18“ – 20“.
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7. Připevněte tažnou tyč L na dětské kolo podle obrázku 7.1 a 7.2.
Zkontrolujte, jestli je svislá vzdálenost předního kola dětského
kola od vozovky 8 cm – 13 cm. Rozumí se vzdálenost M na
obrázku 7.3 .
8. Vlečnou tyč připevněte k dětskému kolu rychloupínákem 6 mm N.
9. Rychloupínák použijte podle obrázku 9, přičemž poloha P je
otevřená a poloha Q je zavřená.
10. V případě že výška kola nad vozovkou neodpovídá bodu 7,
upravte ji pomocí vložení podložek R podle obrázků 10 a 11.
11. Překontrolujte, že je adaptér namontovaný správně a dotáhněte
jej podle bodu 6.

12. Na přední vidlici dětského kola namontujte objímku V , přičemž
podle potřeby použijte redukce S, T nebo U.

