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Monteringsvejledning for Yepp® Maxi stelbeslag    

 

Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og  

opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk standard ASTM 1625-00. Brug ikke  

stolen, hvis dit barn ikke kan sidde oprejst i hele rejsens tid. 

 

Yepp Maxi med stelbeslag er velegnet til almindelige 26-28 tommers cykler med en rammestørrelse 

på mindst 51cm og en sadelpind med diameter på 28-40 mm. 

 

Montering  

1. Saml alu-profil under sædet. Fjern først de 2 unbrakoskruer på begge sider (Fig.1). Tryk på 

den røde knap og træk samtidigt i det grå håndtag på profilen. Skub det ind i stolen, bagfra og 

frem (Fig.2). Sørg for, at det grå håndtag bliver ude imens. Skub profilen til den bedste 

position, og spænd skruerne godt fast (4Nm). Den bedste position afhænger af tyngdepunktet 

(se også punkt E). Montér de 2 unbrakoskruer på siderne igen og spænd dem godt fast 

(4Nm) (Fig.3). 

2. Montér stelbeslag på cyklens stel. På en damecykel kan du bare fjerne sadlen og  

placere beslaget på stelrøret (Fig.4). På en herrecykel er du nødt til at afmontere adapterhus 

først (Fig.5a). Montér beslaget i den korrekte højde, ca. 40 mm over bagagebæreren 

(Fig.5b), og fastspænd skruerne diagonalt (8Nm). Hvis der er kabel-føringer i vejen, kan du 

bruge en kabelring (Fig.8), dette er tilbehør (varenr. 020406). 

3. Tryk på den røde knap og træk samtidig i det grå håndtag. Positionér stolen, og skub den lige 

ind i adapteren, indtil den klikker på plads (Fig.7a). Det betyder, at stolen automatisk er 

sikret. Kontrollér dette ved at trække bagud i stolen. Hvis den er fastgjort ordentligt, vil du 

ikke være i stand til at trække den ud.  Lås altid sædet for ekstra sikkerhed. Låsen kan 

ikke lukkes, før stolen sidder ordentligt (Fig.7b). 

4. Stolens vinkel kan justeres for maksimal komfort (Fig.6). Placér sædet så vandret som muligt. 

Hvis dette ikke er muligt, tilråder vi, at sædet lænes lidt bagud. Hvis sædet læner fremad er 

der risiko for, at barnet kan glide ud. 

5. Placer stolen længst muligt bagude for at skabe mest mulig plads til dit barn. Dog må 

tyngdepunktet ikke være længere end 10 cm bag hjulets aksel (Fig.8). Justér om nødvendigt. 

6. Brug de ekstra fodbeskyttere for optimal beskyttelse. (Fig.9). Yepp Maxi er nu klar til brug. 

7. Justér fodstøtterne til den rigtige højde. Bestem den korrekte højde ved at måle længden af 

dit barns underben, fra under knæet til fodsålen. Denne længde skal svare til afstanden fra  

sæde til undersiden af fodpladen (Fig.9). Brug altid fodstøtternes stropper. 

8. Sæt dit barn i stolen og justér længden af selen ved at flytte spænderne. Selen skal sidde  

stramt, men må ikke genere barnet. For åbning af bæltespændet, tryk samtidigt på både 

knappen foran og begge sider (Fig.10). 

 

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. 

 Spænd altid sele og fodstropper. Sørg for at dit barn ikke er i stand til at frigøre sine fødder, 

men stram ikke stropperne så meget, at de generer barnet. 

 Rengøring af Yepp Maxi er simpelt: rens med lunt sæbevand. Brug aldrig stærke 

rengøringsmidler. 

 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. 

 Fjern altid stolen før du anbringer cyklen på en bils cykelholder. 

 ADVARSEL! Brug ikke stolen, hvis nogen del af den er defekt. Enhver ødelagt del skal 

udskiftes omgående. Kontakt din forhandler. 
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 ADVARSEL! Efterlad aldrig dit barn i stolen uden opsyn. 

 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 Maxi på cykler, der er i stand til at 

bære den ekstra vægt. Tjek cyklens manual eller få rådgivning hos cykelhandleren. 

 ADVARSEL! Transportér aldrig poser eller anden bagage i stolen. Hvis du vil køre med 

yderligere last, skal den placeres på den modsatte ende af cyklen, f.eks. når du bruger en 

bagstol, bør du placere bagagen på en frontbagagebærer. 

 Kontrollér efter montering, at alle skruer er spændt ordentligt og at alt fungerer korrekt. 

 Sørg for, at Yepp Maxi altid er låst ved at dreje anti-tyverilåsen i "Låst" position med den 

medfølgende nøgle (fig. 9). Dette forhindrer muligt tyveri af din Yepp Maxi. Gem nøglens kode 

i tilfælde af, at du skulle få brug for ekstra nøgler. 

 Yepp Maxi med stelbeslag er udelukkende egnet til montering på stålstel med 

sadelpindsdiameter på 28-40 mm. 

 Yepp Maxi er ikke egnet til brug på letvægtsstel (f.eks. kulfiber). Spørg altid din forhandler 

eller producenten. 

 Yepp Maxi er ikke egnet til brug på knallert. Anvendelse på E-cykler er tilladt. 

 Yepp Maxi er beregnet til almindelig daglig brug. Den er ikke beregnet til brug under  

ekstreme forhold, såsom off-road eller MTB-ruter. 

 Sørg for, at Yepp Maxi altid er sat helt på plads i adapteren. Det grå håndtag skal altid være 

helt lukket. 

 Fastgør altid seler og stropper, også selvom du ikke har et barn i stolen. 

 Brug altid fodstøtternes stropper. 

 GMG anbefaler, at dit barn bærer en velsiddende hjelm. 

 Sørg for at dit barn er varmt klædt på, da de sidder stille og derfor vil være mere følsomme 

over for kulde. 

 Brug et godt tobenet støtteben. 

 Transportér ikke børn under 9 måneder eller lettere end 9 kg og/eller børn, der stadig er for 

små til at sidde selvstændigt i hele rejsens tid. 

 Kør aldrig med to børn i stolen. 

 Løft aldrig Yepp Maxi med et barn i. 

 Sørg for, at solen ikke har overophedet din Yepp Maxi, før du anbringer dit barn i den. 

 Kontrollér regelmæssigt, at dit barn ikke er blevet for tung eller høj til Yepp Maxi. Den 

maksimale vægt er 22 kg og den maksimale alder er 6 år. Til større børn kan GMG tilbyde 

Yepp Junior. 

 Kontrollér regelmæssigt, at alle skruer er tilstrækkeligt spændte. 

 Kontrollér at brugen af Yepp Maxi er tilladt ved lov i det land, du ønsker at bruge det i. 

 Minimumsalderen for en cyklist, der transporterer et barn i en Yepp Maxi, er 16 år. Den 

gældende lovgivning kan variere fra land til land.  

 Kontrollér regelmæssigt, at lemmer og tøj ikke kan komme i nærheden af roterende eller 

bevægelige dele på cyklen. F.eks. en fod i egerne eller en finger i bremsemekanismen.  

 Har din sadel spiralfjedre, så dæk dem til, så dit barns fingre ikke kan komme i klemme i dem. 

 Udskift altid barnestolen efter en ulykke, også selv om der ikke er nogen synlige skader.  
 Yderligere stelbeslag kan erhverves, så stolen også kan bruges på en anden cykel. 

 

Garanti: 

GMG garanterer, at dette produkt er blevet fremstillet i henhold til nyeste europæiske sikkerheds-

standarder 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. 
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Garantien gælder ikke i følgende tilfælde: 

 I tilfælde af anden brug end beskrevet i vejledningen. 

 Produktet er sendt til reparation gennem en uautoriseret forhandler. 

 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  

Falmning         

Korrosion         

Slid på selen         

Fodstøtter         

 

= 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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