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Montagevoorschrift Yepp Junior Easyfit 

Yepp Junior Easyfit is geschikt voor : 

� (A) directe bevestiging op een bagagedrager met Easyfit*  of 

� (B) bevestiging in combinatie met de Yepp Easyfit drager. 

De Yepp Junior Easyfit is geschikt voor het vervoer van kinderen tot een maximaal 

gewicht van 35 kg (ca. 9 jaar). 

*  De Yepp Junior Easyfit is geschikt voor montage op fietsen met bagagedragers 

die voorzien zijn van het Easyfit raamwerk en geschikt om minimaal 35 kg te 

dragen en voldoen aan de EN 14872.  

*  Zie voor een actueel overzicht alle merken en fietsmodellen voorzien  van  

dragers met Easyfit raamwerk. www.yepp.nl    

Indien de bagagedrager niet is voorzien van het Easyfit raamwerk en toch voldoet 

aan de EN 14872 (35 kg), kan de Yepp Junior gebruikt worden in combinatie met de 

Yepp Easyfit drager. Na het monteren van de Easyfitdrager is de montage  van de 

Yepp Junior gelijk aan onderstaande. 

Montage op de drager voorzien van het speciale Easyfit raamwerk 

De Yepp Junior wordt compleet gemonteerd geleverd en is dus direct uit de 

verpakking te gebruiken. Als uw fiets voorzien is van het speciale Easyfit raamwerk en 

de drager is geschikt voor 35 kg, kunt u het zitje direct op de drager plaatsen. 

� Houdt de rode schuifknop ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de grijze ronde 

knop linksom draait totdat de schuif maximaal is ingeschoven. Plaats 

vervolgens de Yepp Junior op de drager en steek de voorhaak onder de 

voorste dwars spijl van het Easyfit raamwerk. De Yepp Junior horizontaal zetten 

en de grijze ronde knop rechtsom draait tot u voldoende weerstand voelt. De 

aandraaiknop heeft een interne borging die voorkomt dat de Yepp Junior los 

zou kunnen raken. (afb. 2 + 3 + 4) 

� Bevestig ALTIJD de veiligheidsband om het frame resp. de zadelbuis van de 

fiets en sluit de gesp ( afb. 6) Let op! De veiligheidsband altijd om het frame, 

nooit aan de bagagedrager. 

� Monteer de voetsteunen op het frame op de juiste hoogte volgens afb. 5. De 

voetsteunen zijn opklapbaar. 

� Om het zitje te verwijderen de handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren. 

De rode knop moet tijdens het losdraaien ingedrukt blijven 
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� Controleer altijd of het zitje goed vergrendeld en spelingvrij is door het zitje 

op te tillen. 

� Zorg ervoor dat de Yepp Junior te allen tijde is vergrendeld door het 

geïntegreerde slot in de “lock” positie te draaien met bijbehorende sleutel. Dat 

is wel zo veilig en voorkomt mogelijk diefstal van de Yepp Junior. Noteer het 

sleutelnummer, zodat u deze bij verlies kunt nabestellen. 

Let op ! Rode knop altijd ingedrukt houden tijdens het losdraaien. 

Waarschuwingen 

- Verander zelf nooit iets aan het zitje. 

- Bij vervoer van de fiets op een fietsdrager het zitje verwijderen. 

- Gebruik het zitje niet als een onderdeel defect is. 

- Laat uw kind niet alleen in het zitje bij het neerzetten van de fiets. 

- Let erop dat fietsen met een kind in een kinderzitje het rijgedrag kan 

beïnvloeden, met name in de bochten en bij het wegrijden. 

                          

- Gebruik altijd de veiligheidsband om het frame. 

 

Veiligheidsadviezen 

- Sluit altijd de gordel, ook als u geen kind vervoert. 

- GMG adviseert het gebruik van een goed passende helm voor uw kind. 

- De Yepp Junior is niet geschikt voor montage op een bromfiets  

- Zorg voor een goede tweebenige standaard. 

- Zorg voor een goede en stevige voetbeschermer om te voorkomen dat de 

voeten van uw kind tussen de spaken bekneld kunnen raken. 
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- Vervoer geen kinderen jonger dan 6 jaar of lichter dan 22 kg, voor deze 

kinderen heeft GMG de Yepp Maxi. 

- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen nog voldoende vast zitten. 

- De zachte bekleding van de Yepp Junior is eenvoudig te reinigen met een 

lauwwarm sopje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. 

- Vervoer geen tassen of andere bagage in het zitje. 

- Indien u enige twijfel heeft ten aanzien van de montage van het fietsstoeltje 

op uw fiets, adviseren wij u contact op te nemen met uw fietsdealer. 

 

Garantie 

GMG garandeert dat het geleverde fietskinderzitje van deugdelijk materiaal is 

vervaardigd en onder strenge kwaliteitscontrole is geproduceerd. Daarom geeft GMG 

twee jaar garantie op dit product. In voorkomende gevallen kunt u zich met de 

aankoopbon tot uw leverancier wenden. 

Modelwijzigingen voorbehouden. 
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