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Bezpečnost
Při montáži a používání nosiče kol striktně dodržujte následující bezpečnostní 
pokyny:
Poznámka: před montáží nosiče si důsledně přečtěte všechny pokyny!
Dodržujte všechny jednotlivé bezpečnostní pokyny!

Upozornění: zkontrolujte maximálním dovolené axiální zatížení vozidla, které nesmí být 
překročeno ani při přepravě kol!
Hmotnost samotného nosiče kol je 15 kg! 

Upozornění: zkontrolujte maximálním dovolené svislé zatížení tažného zařízení.
Maximální dovolené zatížení > 60 kg: v tomto případě může být přepravováno 1 (2 nebo 3 kola) 
do celkové hmotnosti 45 kg!
Poznámka: vozidlo musí být vybaveno schváleným tažným ramenem s maximálním svislým 
zatížením nejméně 50 kg. 
Poznámka: při používání musí být nosič kol vybaven státní poznávací značkou (státní poznávací 
značka vozidla je zakryta nosičem kol.

Bezpečnost při jízdě vozidla
Rychlost vozidla: dodržujte maximální předpisy povolenou rychlost, nicméně při dopravě kol na 
nosiči nepřekračujte rychlost 120 km/h.

Otevírací mechanismus nosiče kol
Upozornění: vždy se před jízdou přesvědčte, že je otevírací mechanismus nosiče kol zavřen
a zabezpečen.

Bezpečnost při jízdě vozidla - brzdění, akcelerace, otáčení:
Vyvarujte se prudkého brzdění a akcelerace!
Prudce se neotáčejte! Ujistětě se, že rychlost je při otáčení vozidla pod 40 km/h.
Při jízdě s nosičem kol přizpůsobte způsob a rychlost jízdy podmínkám na silnici.
Kontrola nosiče kol: při prvním použití nosiče kol zkontrolujte po krátké jízdě dotažení všech 
mechanismů (šroubů, pásků, matic).
Kontrolu dotažení všech mechanismů provádějte v pravidelných intervalech (při jízdě po 
špatných silnicích častěji).

Upozornění: při montáži nosiče kol na rameno tažného zařízenívypněte motor vozidla 
a zapalovaní a vozidlo zabezpečte parkovací brzdou!

Couvání a parkování: při namontovaném nosiči kol se může zvětšit celková šířka vozidla. 
Rovněž tak přepravovaná kola mohou zvětšit celkovou šířku i výšku vozidla, proto buďte opatrní 
při couváni.

K tomu, aby Vám zařízení sloužilo po dobu jeho životnosti, jej po použití přetřete mokrou 
hadýrkou nebo vyčistětě technickým alkoholem. Šrouby a spojovací materiál ošetřete 
mazacím olejem  nebo přípravkem proti korozi, při skladování tyto uložte na suchém 
místě. Při mytí vozidla nosič kol zdemontujte, je zakázáno na něj aplikovat rozpouštědla 
způsobující korozi nebo jej umívat prostředky způsobujícími korozi.

Vyhrazujeme si práva ke zlepšení vzhledu a konstrukce výrobku bez jakéhokoliv upozornění, 
pokud se něco na Vašem nosiči kol odlišuje od tohoto návodu, nemějte obavy.
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