
BELLELLI LASTETOOLI PAIGALDUS JA KASUTUSJUHEND RAAMIKINNITUSELE

Täname, et valisite BELLELLI toote.
Enne kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi.

HOIATUS

Ära aseta esemeid lastetoolile. Esemete transportmiseks kasuta teisi vahendeid. Kõik tooli või tooli
konstruktsiooni ümbrehitused on keelatud. Tootja või müüja ei vastuta ümberehitusest tulenevate
tagajärgede eest.
Kui laps istub toolil, on jalgratta juhtimine teistsugune kui ilma lapseta. Teistsugune on ratta tasakaalus
hoidmine, pööramine, pidurdamine ja pedaalimine.
Ära jäta iial last toolile kui ratas on pargitud seisma. Ära kasuta iial lastetooli, kui mingi osa
konstruktioonist on puudulik, kadunud või väändunud. Ebakorrektsus tuleb asendada või remontida
spetsialisti poolt. Tootja ei garanteeri kõikide varuosade saadavust.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Tagumine lastetool on mõeldud kuni 22kg lapse sõidutamiseks. Perioodiliselt kontrolli ega laps ei ületa
antud kaalu. Tool sobib lastele vanuses 1-7 eluaastat (tuleb siiski jälgida, et lapsel oleks mugav ja lapse
kaal ei ületata kaalupiirangut koos väliriietusega kuni 22kg), kes suudavad rahulikult paigal istuda ega
ole agressiivsete liigutustega.
Lastetool sobib rattale mille rehvimõõt on vahemikus 26-28“, mille tehniline võime lubab lisada 25kg
rattale (22kg laps + 3 kg tool).
Raami külge fikseeritav kinnitusklamber sobib mõõdule vahemikus 25 kuni 46mm.
Tooli alus kanderaam on varustatud kiirpaigaldusega, mis kinnitub raamil olevasse hoidjasse.
Veendu, et toolialusraam on korralikult sisestatud raami hoidjasse, sisse lükatud vähemalt 10cm.
Paigalda tool nii et, laps vaatab sõidusuunas, vaatega ette poole, tool kergelt kallutatuna tahapoole.
Ära paigalda lastetooli motoriseeritud sõiduvahendile, võistlusrattale või rattale, millel on
tagaamortisaator. Kontrolli, et nii lapsel kui ka lapsevanemal ehk ratturil oleks vastav riietus, et
veerevate asjade vahele võiks midagi sattuda.
Kontrolli, et lapsel ei oleks võimalust näppe millegi liikuva vahele toppida. Näiteks sadulavedrude või
pöörlevate kodarate vahele!
Kinnita alati laps turvaliselt kinnitusrihmadega tooli külge ja jalad aseta jalaalusele.
Veendu, et laps on riietatud vastavalt ilmastikule. On soovituslik, et lapsel ja ratturil on alati kiiver kui
nad rattaga sõidavad. Ära iial sõiduta kaht last korraga toolis, mis on mõeldud ühele.
Kinnita tooli rihmad alati ka siis kui last seal pole. Veendu, et rihmade otsad ei ulatuks liikuvate esemete
näiteks kodarate vahele.
Ära jäta lastetooli otsese päikesevalguse kätte (kuumenenud materjal võib last kõrvetada).
Eemalda alati (võta küljest) lastetool rattalt kui kavatsed transportida ratast näiteks auto katusel, auto
taga spetsiaalsel raamil jne.
Perioodiliselt kontrolli ratta tehnilist seisukorda, kummide rõhku, pidureid jms.
Perioodiliselt pese lastetooli käsitsi seebi ja sooja veega, mille temperatuur ei ületakse 30 kraadi. Ära
kasuta muid puhastusvahendeid. Tooli kuivatamiseks ära kasuta triikrauda ega soojapuhureid.



LASTETOOLI PAIGALDUS

Veendu, et komplekti kuuluvad joonisel A (vaata tootja kasutusjuhendist) näidatud komponendid.
Paigalda joonisel B (vaata tootja kasutusjuhendist) näidatud tooli alusraami kandur raami külge. Mitte
mingil juhul ei tohi klambrit kinnitada sadulatoru külge. Kontrolli, et kanduri alla ei jääks ühtegi
kaablit/trossi, näiteks käiguvahetus tross. Kanduri kinnitamisel vali komplektis sobiva pikkusega poldid.
Õige kanduri paigutus on näidatud joonisel C (vaata tootja kasutusjuhendist).

Alusraami kinnitamine lastetooli külge.  Alusraam (8, vaata tootja kasutusjuhendist) mille küljes on
metallist vardad (9 vaata tootja kasutusjuhendist) tuleb sujuvalt paigutada oma kohtadesse (vaata tootja
kasutusjuhendist joonis D). Seejärel keerata käepidet (18 vaata tootja kasutusjuhendist joonis E)
kellaosutile vastassuunas, et lukustada.

Lastetooli kinnitamine rattale . Raami küljes oleval klambril hoia all kollast (2, vaata tootja
kasutusjuhendist) nuppu. Sisesta tooli alusraami vardad klambris olevatesse aukudesse (vaata tootja
kasutusjuhendist joonis F). Kui sisestad vardad, veendu et vardad läheksid piisavalt sügavale, nii et
kollane nupp liiguks taas välja (seda on näha, võib isegi kuulda klõpsatust). Kui see koheselt ei õnnestu,
proovi uuesti. Ära jõudu kasuta.
Veendu, et lastetool ei segaks pedaalide, pidurite ja käiguvahetuse tööd ning teisi liikuvaid osi. Jäta
piisavalt vaba ruumi ka lapse jalgadele. Veendu, et raami küljes oleva klambri kinnituspoldid (8, vaata
tootja kasutusjuhendist) oleksid piisavalt pingutatud. Perioodiliselt kontrolli neid polte. Need võivad
kasutades ise ennast lahti keerata.

Lastetooli rattalt maha võtmine. Hoia all klambri kollast nuppu (2, vaata tootja kasutusjuhendist) ja
tõsta vardad (9 vaata tootja kasutusjuhendist) välja.

Jalahoidjate  paigaldus. Võta komplektist vasak (11, vaata tootja kasutusjuhendist), millel markeeritud
SX. Paigalda see tooli vasakusse vertikaalsesse soonde. Paigalda jalaalus üles. Võta kinnituklamber
(13, vaata tootja kasutusjuhendist), markeeritud SX vasaku jalahoidja jaoks. Õige avatud klambri asend
on näidatud tootjajoonisel H ja suletud asend I. Klambri sulgedes on kuulda klik. Korda samu
operatsioone parema (DX) jalahoidja paigaldamisel.

Lastetooli reguleerimine. Enne tooli kasutamist kontrolli, et turvarihmad ja jalaalused sobivad
lapsele. Turvarihmad peavad ulatuma üle lapse õlgade. Lapsel peab olema piisavalt mugav toolis istuda,
st rihmad ei tohi last pigistada ega segamast vabalt hingata. Ära reguleeri rihmasid ja jalaaluseid kui
laps juba istub rattale asetatud toolis (maha kukkumise oht!).

Turvarihmade reguleerimine. Rihmade pikkust  saab reguleerida plastiklambri abil. Liigutades
turvarihma (15, vaata tootja kasutusjuhendist) klambris (17, vaata tootja kasutusjuhendist). Pinguta
rihma, vaata joonist L. Korda sama operatsiooni teiste rihmade reguleerimisel.

Jalaaluste  reguleerimine . Ava jalaaluse kinnitusklamber (vaata joonist M tootja kasutusjuhendist).
Liiguta jalaalust vastavalt, kas üles või alla soovitud kõrgusele ja sulge klamber.

Tooli alusel reguleerimine. Pöörates käepidet (18, vaata tootja kasutusjuhendit) saab tooli tooli
alusraamil nihutada.



Lõplik kontroll. Veereta ratast mõned meetrid sõidusuunas, veendu et lastetooli vastu ei puutuks
ühtegi liikuvat osa, et lastetooli turvarihmad ei ulatuks ratta pöörlevate osade vahele ja et ratas oleks
tehniliselt täiesti korras.

Lapse lastetooli asetamine. Vajuta alla tooli keskel asuv turvarihmahoidja (vaata tootja
kasutusjuhendi joonist 14), kuni on kuulda klik ja klamber avaneb (vaata tootja kasutusjuhendi joonist
O). Tõmba klamber üles. Aseta laps lastetooli. Aseta turvarihmad üla lapse õlgade (vaata joonist P
tootja kasutusjuhendist). Kinnita tooli keskel asuv rihmade klamber (vaata joonist Q tootja
kasutusjuhendist). Veendu, et klamber sulgub kuuldes klik. Reguleeri turvarihmade pikkus parajaks
(vaata joonist R tootja kasutusjuhendist). Aseta lapse jalad jalaalustele. Fikseeri jalad aasaga (vaata
joonist S tootja kasutusjuhendist).

Lapse lastetoolist ära võtmine. Vabasta jalaaasad. Vajuta alla tooli keskel olev turvarihmade
klamber ja tõmba klamber üles. Tõsta turvarihmad üle lapse pea. Lapsetool on lapse väljatõstmiseks
valmis.
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