
Závesný nosič na guľu pre 3 bicykle

návod na použitie

Návod pozorne prečítajte pred použitím





Pred použitím prečítajte

Dôležité odporúčania

Obdržali ste nosič bicyklov značky MOTTEZ, výrobok navrhnutý a vyrobený vo Francúzsku. Ďakujeme Vámza Vašu voľbu, s ktorou budete, pevne
veríme, dokonale spokojný.
Zlé upevnenie, zlé zaobchádzanie s produktom, môžu mať fatálne následky pre Vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Tento zoznam nie je
konečný a neospravedlňuje Vás od rešpektovania základných pravidiel zdravého rozumu a úsudku.

-Tento nosič bicyklov je navrhnutý pre bicykle typu VTT, VTC, BMX, pretekárske bicykle, mestské bicykle, outdoorový bicykel, pre mužov, ženy, deti
(PRÍSNY ZÁKAZ PRE ELEKTRICKÉ BICYKLE).

-Čistá váha nosiča bicyklov je 11kg / Maximálna nosnosť nosiča : 45kg / 3 bicykle. Váha jedného bicykla nemôže prekročiť15 kg.
-Vždy si overte maximálny náklad, ktorý nosič unesie prívesná guľa. (60kg minimum).

-Váha nákladu musí byť správne rovnomerne rozložená na nosiči a ťažisko nákladu musí byť čím nižšie bez rizkovania kontaktu sozemou, hlavne pri
prechode cez prekážku (retardér).
-Pri presahu rámu nosiča treba dodržiavať platné predpisy a bicykle musia byť správne upevnené.
-Bicykle musia byťvhodne upevnené na to určenými povrazmi alebopodobným upínacím zariadením a uzáverom.
-Viazanie nákladu, fixačné zariadenie nosiča bicyklov musia byť aj počas cesty pravidelne kontrolované.
-Udržiavajte a užívajte zariadenie iba v dobrom stave.
-Po použití nosiča na cestách, je potrebné ho odpojiť z vozidla.
-Fixačné zariadenie je nutné správne upevniť a kontrolovať počas cestovania.
-Náklad musí byť správne a pevne upevnený.
-Zariadenie treba udržiavať správnou starostlivosťou o nosič bicyklov.
-Zapamätajte si inštrukcie pre budúce využitie a ubezpečte, že každý užívateľ nosiča bude s návodom na použitie dobre oboznámený.
-Pri jazde je potrebné mať nosič viditeľne označenýmineralogickou doskou a signalizačnými svetlami. Ubezpečte sa, že je označenie prívesu podľa
pravidiel.
-Nosič sa nesmie používať na prevoz iného nákladu ako sú bicykle.
-Je dôležité odstrániť doplnky nosiča, ktoré by sa mohli uvoľniť, plech, svetlá, pumpa, tachometer, …
-Udržujte popruhy nosiča v dobrom stave.
-Je na užívateľovej zodpovednosti zaujímať sa o normy platné v krajine, cez ktorú prechádza,berúc ohľad na ich zmeny: rešpektujúc veľkosť, dĺžku
zariadenia.
-Neukladajte pneumatiky bicykla blízko výfuku, horúci plyn ich môže zničiť.
-Silno pripevnite rámbicyklov k nosiču, pomocou povrazov.
. Ubezpečte sa, že žiadna kovová časť nezasahuje do karosérie auta, čo by jupoškodilo.

Prispôsobte svoju jazdu:
-Správanie vozidla je ovplyvnené pripevnením nosiča, hlavne ak je nosič zaťažený nákladom (citlivosť na bočné vetry, Spr8vanievozidla pri 
zátačkách a brzdení, ). Riadenie musí byť tomu prispôsobené týmto zmenám. Odporúča sa znížiť rýchlosť, hlavne pri zátačkách a t reba brať do 
úvahy predĺženie brzdnej dráhy.
-Vozidlo je dlhšie a objemnejšie. Myslíte na to pri jaude.
-Prispôsobiť rýchlosť vozidla je nutnosť (110km/h max.).
-Nepoužívajte na terénnychautách.

Za zlé zaobchádzanie a nerešpektovanie rád zodpovedáte iba vy.

Záručný servis

Ak napriek všetkým upozorneniamsa vyskytne chyba produktu, náš záručný servis vám je k dispozícii od pondelka do štvrtka : 
od 8:00 do 17:00 a v piatky od 8::00 do 15:00



Nastavenie nosiča bicykla

Ubezpečte sa, že stlačiteľná páka je povolená, v opačnom prípade sa vráťte na kapitolu č. 
3 Odblokovanie páky a bezpečnosť. Tiež sa odporúča nechať rukoväte stlačené dolu pre 
uľahčenie ďalších etáp návodu.

Umiestnite nosič bicyklov na váš príves, ako to je zobrazené vyššie.



Sila 
stlačenia
=40kg

Postavte nosič do pozície na výšku, potom potiahnite páku podľa obrázka
hore vpravo. Je potrebné vnímať odpor páky pre optimálne stlačenie. Aby 
tento úkon bol možný, je dôležité vyrovnať nosič bicyklov pôsobením na
nastavovaciu skrutku. Sila upínania sa musí byť najviac 40 kg.
Pozor: zefektívnite toto nastavenie v uvoľnenej pozícii páky.

Prítlačná skrutka je vrúbkovaná, čo ju umožňuje manipulovať manuálne, 
v niektorých prípadoch, môže byť nastavovanie zložitejšie, vtedy použite 

6 #8 dielný imbusový kľúč.

Nastavovacia skrutka



Odblokovanie páky a bezpečnosť

Keď je páka zatiahnutá, 
uzámnkutie ju ochráni
pred samovoľným
uvoľnením sa. Stačí
zámok nadvihnúť, aby sa
páka dala uvoľniť.

Nadvihnite výložník a pripevnite ho pomocou
lanovacieho kotúča potiahnutím dvoch bočníc.



Nakladanie bicyklov

Najťažší bicykel sa musí najbližšie k autu. Každý bicykel umiestnite na príslušné
penové objímky, je nevyhnutné pripevniť bicykle so sedačkovou trubicou
(náhľad A). Prepášte rám pomocou gumených remeňov silným potiahnutím.

NÁHĽAD 
A

Usporiadajte bicykle striedavo. Je lepšie keď reťaz
prvého bicykla bude bokom od nosiča bicyklov, tak, 
ako na náhľade A.



Nakladanie dámskeho bicykla a závesný

Odhliadnúc od pecifickosti rámu vašich bicyklov, je možné, že práve ten nebude uložený 
horizontálne, ale to neznemožňuje jeho efektívne uviazanie.

Napríklad:

...Atď...

Popruhy kolies

Disponujete tromi popruhmi, zobrazené na obrázku vľavo A, B a C. 
K dispozícii máte aj kovovú sponu. Zaveste A a B na tyč nosiča
bicyklov pomocou spony na textil ako to je zobrazené nižšie. 
Potom, pripojte oba konce prechodom prameňov na každom 
bicykli. Voľný koniec pretlačte cez kovovú sponu remeňa A. Dajte
pozor na smer (viďte náhľad B). Potiahnite silno za remeň.

Náhľad B



Remeň na kostru

Pretlačte remeň C do kovovej
spony.

Preveste remeň C, ako to vidíte na obrázku dole, na tyč. Prisuňte posledný
bicykel čo najviac od vozidla, potom uviažte remeň na bicykel.



Aby ste nezasiahli dvere kufra, máte možnosť odstrániť páku
stlačením tlačítka.
POZOR: Nezabudnite dať páku naspäť po uzavretí kufra.

Pre odloženie produktu, zodvihnite tyč zvisle, potom znovu
zaskrutkujte a lanový kotúč (silou skrutkovania 8 N.m).














