
Support Maxi Cosi pour vélo - Baby Mee Steco

- Pour le transport sécurisé de votre bébé (d'environ quatre à neuf mois) sur le vélo

- Pour enfant jusqu'à 10 kg

- Convient pour la plupart des sièges de bébé

- Siège bébé attaché en trois points

- Convient aux porte-bagages avec une norme DIN / ISO de 25 kg

Aide au montage

Placez le Baby-Mee sur le 

support aussi loin que possible

vers l'avant (vers la selle), en 

prenant en compte l'espace 

nécessaire pour le siège bébé 

(Figure 1).

Placez les autocollants de 

protection aux endroits où le 

support est en contact avec le 

porte-bagage.

Assurez-vous que le Baby-

Mee est bien droit et centré sur

le porte-bagage 

(figure 2).



Vissez le Baby-Mee fermement

à l'aide de la manette (A) vers 

la droite pour serrez les rails. 

Une fois les mâchoires bien 

serrées, retirez la clé (B) et 

gardez-la.

Vérifiez la position centrée du 

support bébé sur le porte-

bagage et serrer les boulons 

(D) avec une clé. Vérifiez qu'il 

est solidement fixé.

(Figure 4).

Attachez la sangle de sécurité (C) sur le châssis ou la tige de selle et serrez la sangle 

(Figure 1).

Lors du démontage du Baby Mee, insérez la clé et dévissez la molette puis enlevez 

la sangle de sécurité.

Placer l'enfant :

• placez le siège sur le support de manière à le caler en 4 points. 

• placez les élastiques et tendez les comme sur le schéma. Assurez-vous que le crochet 

est bien refermé.

• assurez-vous que le siège est correctement attaché au support et qu'il ne bouge pas.



Compatibilité



- Veilig vervoer van uw baby (vanaf ca. 4 maand.) op de fiets
- Geschikt voor bijna alle momenteel verkrijgbare babyzitjes
- Babyzitje wordt op 3 plaatsen verzekerd
- Geschikt voor dragers met DIN/ISO 25 kg goedkeuring
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Plaats de Baby-Mee op de bagagedrager zo ver mogelijk naar
voren (richting zadel), houd rekening met de ruimte die het 
babyzitje nodig heeft (afbeelding 1). 

Plak op de punten waar het onderstel in contact komt met 
de bagagedrager de beschermingsstickers.

Zorg er voor dat de Baby-Mee aan beiden kanten evenveel 
uitsteekt (x)  ten opzichte van de bagagedrager (afbeelding 2).

Draai de Baby–Mee stevig vast door  knop (A) rechts om te 
draaien. Nadat deze is aangedraaid, verwijder de sleutel (B) en 
bewaar deze goed.

Controleer  de positie van de Baby –Mee op de bagagedrager
en draai de bouten (D) met een (dop)sleutel aan. Vast is vast 
(afbeelding 4).

         
                       
                       
                       Monteer de veiligheidsband (C) aan het frame 
                       (of zadelpen) en trek deze strak aan (afbeelding 1).

                       Controleer of de Baby – Mee stevig op de 
                       bagagedrager is gemonteerd: bij vragen 
                       raadpleeg uw leverancier.

Bij demontage van de Baby–Mee de sleutel (B) in 
het sleutelgat steken en de knop (A) links om draaien. 
Haal de veiligheidsband van het frame.
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Montagevoorschrift
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Draagbeugel omhoog.

Veiligheidsband vastmaken
aan zadelpen.

Beide zijden elastiek
vastmaken.
Dichte zijde haak aan 
binnenkant.
Voorste haak aan onderste
draa.d

Handleiding

Veiligheidsregels:

Veiligheidseisen fiets:
- Bagagedrager met DIN/ISO 
   25 kg goedkeuring
- Zadelveerbescherming
- Jasbescherming

Bestuurder: 
- 16 jaar en ouder

Baby:
- Leeftijd: 4 tot 9 maanden
- Gewicht: maximaal 10 kg

Het plaatsen van het kinderzitje:

Klap de beugel van de Baby-Mee open en verwijder de elastieken.
Plaats het babyzitje op de Baby-Mee.

Zorg dat het babyzitje op vier plaatsen goed wordt ondersteund.
Trek beiden elastieken goed over de draaipunten (A) van de 
draagbeugel van het babyzitje heen.  Maak de voorste haak
aan de onderste draad van de Baby Mee vast (B).

Bevestig beide haken van het elastiek aan het frame van de 
Baby Mee, zowel aan de linker als de rechter zijde. 
Zorg ervoor dat de dichte zijde van de haken aan de binnenkant
van de Baby-Mee zit.

          Controleer of het zitje goed vastzit aan de Baby  Mee.

z.o.z voor het montagevoorschrift
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