
PRODUCT ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 

 

1: Remove contents from 
packaging.  

- Yellow top seat 
- Yellow left side support with 
seat belt and plastic buckle; 
- Yellow right side support with  
seat belt and plastic buckle.  
- Yellow front part with foot 
rests 
and ankle straps and buckles. 
 
1: Ta innholdet ut av esken. 
- Gult toppsete 
- Gul venstre sidestøtte med 
setebelte og svart spenne 
- Gul høyre sidestøtte med 
setebelte og svart spenne. 
- Gul fremre del med fotstøtter, 
ankel stropper og svartspenne. 
 

2: The left and right side 
supports have 
ears and nodes to keep the 
Star Seat 
assembled. Attach left and 
right side 
supports by compressing the 
two “ears’ 
or nodes and insert them 
through the 
rectangular opening in the 
front part as 
indicated. NB do not swap 
the left and  
right parts so that the nodes 
pass  
through the seat. This is 
INCORRECT. 
 
2: Venstre og høyre sidestøtter 
har «vinger» som sørger for at 
Star Seat er riktig montert. Fest 
venstre og høyre side støtter 
ved å komprimere de to 
«vingene» og press de gjennom 
den rektangulære åpningen i 
den fremre delen. Som indikert 
på bildet.   
 
NB ikke bytt venstre og 
høyre del, slik at stroppene ikke 
passerer gjennom setet. Dette 
vil medføre feil montering. 
 

3. Attach the seat by first 
compressing 
the ‘ears’ or nodes on the front 
part 
and secondly push down on the 
seat 
so that the rectangular opening 
locate on the side parts 
correctly. 
The seat surface should be flat 
when  
assembled correctly. 
 
 
3. Fest setetoppen ved først 
å komprimere vingene på den 
fremre delen og samtidig 
trykk ned på setet slik at den 
rektangulære åpningen treffer 
«vingene» på sideveggen. 
Setets overflate vil være flatt 
når montert riktig. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE: How to fit the Star Seat to your bicycle.  Slik monterer du Star Seat på 
din sykkel. 

For safe use, it is very important to fasten the straps in the correct order. 
For sikker bruk, er det svært viktig å feste stroppene i riktig rekkefølge. 
 



 

1. Push down firmly onto the  

bicycle Seat and fasten the front  
tube strap tightly and tuck 
away loose ends. 
 
 
1. Trykk setet hardt ned på 
overrøret og fest fremre stropp 
rundt styrerør/stem. Stram godt 
til.  

2. Choose the lower tube slot 
that ensures the child’s feet 
are clear of the wheel.  
Fasten the lower tube 
strap tighly and make  
sure that the strap passes 
around the lower tube. 
 
 
2. Når setet festes til underrøret 
velges det sporet som sikrer at 
barnets føtter har klaring til 
hjulet. 
Fest stroppen rundt underrøret 
og stram til. 

3. Select the appropriate slot 
below the upper 
tube so that the seat is tilted 
forward or 
level. Make sure the strap 
passes around the  
top tube and fasten tightly. NB: 
If your  
bicycle has cables on top of the 
tube, make 
sure the strap passes under the 
cables. 
 
3. Når setet skal festes til 
overrøret velges det nivået på 
stroppen som gjør at setet er i 
vater eller forsiktig vinklet 
fremover. Sørg for at 
strammestroppen festes rundt 
overrøret og strammes godt.  
 
NB Dersom sykkelen har 
utvendig kabelføring på 
overrøret , sørg for at 
strammestroppen festes under 
kabelene. 

 

  

When placing your child on the seat, ensure that the seat belt and ankle straps are adjusted to the 
appropriate size and fastened. Ensure that your child is positioned as far forward as possible. 

Når du plasserer ditt barn på setet, sørg for at setebeltet og ankelbeltene er justert til riktig størrelse 
og strammet godt. Sørg for at barnet ditt sitter så langt frem som mulig. 

WARNING: Child seats reduce the manoeuverability of the bicycle. 

ADVARSEL: Barnesetet vil gjøre din sykkel mindre håndterbar. 

WARNING: Child seats reduce the manoeuverability of the bicycle. According to the EU standard BS 
EN 14344, a front seat designed to keep the child between the rider and the handlebars has a 
maximum 

 



capacity of 15kg’s. The Feva Star Seat was designed specifically to employ the natural ability of 
heavier children to improve balance and maintain control. It should be noted that this product 
requires the child to 

take an active role in supporting itself on the bicycle whereas the standard assumes that the child 
will be passively transported. Do not underestimate the ability of the child to maintain an upright 
position and 

therefore travel further that intended. Recommended age of children 2-5 years (not exceeding 
22kg). Do not leave the child on the bike unattended.   

ADVARSEL: Barnesetet vil gjøre din sykkel mindre håndterbar. I hht. Europeisk Standard BS EN 14344 
har barneseter som er frontmontert en maks tillatt vekt på 15 kg. Feva Star Seat er designet spesifikt 
for å utnytte den balansen og kontrollen tyngre barn har. Det er viktig at dette setet krever at barnet 
tar en aktiv rolle og at barnet er med på å støtte seg selv opp under sykkelturen. Standarden fra EU 
er tilpasset «passiv transport av barn» mens Feva Star Seat forutsetter at barnet er delaktig og aktiv 
på sykkelturen. Ikke overvurder barnets evne til å holde seg oppreist og start derfor ikke på lengre 
turer enn barnet kan tåle. Feva Star Seat er anbefalt alder 2 - 5 år og barnet må ikke overskride 22 
kg. Ikke forlat barnet på setet/sykkelen uten tilsyn. 

 

CAUTION: Before taking a child on your bike, consider that there are inherent dangers and risks 
associated with cycling. The Feva Star Seat should be used responsibly and cyclists should exercise 
caution at 

all times. Seat belt, leg straps and footrests must be used at all times. Reckless riding while using a 
Feva Star Seat is dangerous and irresponsible and is strongly discouraged at all times.  

ADVARSEL: Før du tar barnet med på sykkeltur, vær oppmerksom på at det er farer tilknyttet sykling. 
Feva Star Seat må brukes fornuftig og syklisten må opptre varsomt ved enhver anledning. 
Magebelte, ankelbelte og fotholdere må brukes ved hver anledning. Uforsiktig sykling mens en 
bruker Feva Star Seat er farlig og uforsvarlig og frarådes på det sterkeste. 

 

IMPORTANT DISCLAIMER: The use of a Feva Star Seat is entirely at the risk of the cyclist. 

Neither the manufacturer nor it’s representatives, agents or distributors will be held liable in any 

way whatsoever for any claims of any nature that may arise owing to accidental injury or  

death that may occur in association with the use of a Feva Star Seat. 

VIKTIG INFORMASJON: Bruken av Feva Star Seat er ene og alene syklistens risiko. Hverken 
produsent, importør, salgssted eller salgspersoner kan holdes ansvarlig for uhell, skader eller død 
som følge av bruken av Feva Star Seat. 


