
Prívesný nosič pre 3 bicykle

SK -návod na použitie
Prečítajte starostlivo pred začiatkom používania.

Obdržali ste nosič bicyklov MOTTEZ, navrhnutý a vyrobený vo Francúzsku.
Ďakujeme vám za vašu dôveru. Veríme, že budete s produktom spokojní.
Pre zachovanie optimálneho stavu nosiča je dôležité dodržiavať odporúčania pre jeho montáž a používanie.

Nesprávna inštalácia a zlé používanie môže mať nebezpečné následky pre vás a ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Tento manuál nie je konečný a neospravedlňuje vás od rešpektovania základných všeobecne platných 
pravidiel a predpisov.

-Nosič je uspôsobený pre bicykle typu VTT, VTC, BMX, závodné bicykle, mestské bicykle, fitness bicykle, outdoorové

bicykle, ženské aj mužské, detské (PRÍSNY ZÁKAZ PRE ELEKTRICKÉ BICYKLE)
-Nosič váži bez nákladu 18,9 kg/ Maximálna nosnosť nosiča: 45 kg / 3 bicykle. Váha bicykla nesmie presiahnuť 15 kg 
max.
-Ubezpečte sa o nosnosti spájacieho zariadenia (guľa) (64 kg minimálne).
-Záťaž musí byť správne rozložená na celom nosiči bicyklov a ťažisko čo najmenej zaťažené, bez rizika kontaktu so 

zemou, najmä pri prechode cez prekážku (retardér).
-Bicykle musia byť správne upävnené vhodnými upínacím zariadením a podobným uzatváraním.
-Upínacie zariadenie nosiča bicyklov musí byť skontrolované vždy po záťaži a pravidelne počas jazdy.
-Udržujte a používajte produkt v dobrom stave.
-Odporúčame odstrániť upínacie zariadenia na nosiči bicyklov po každom použití.

kontrolu počas jazdy.
-Je dôležité správne a dôkladné prichytiť náklad.
-Dbajte na správnu údržbu upínacieho zariadenia.
-Majte na pamäti inštrukcie pre budúce používanie a uistite sa, že tieto pravidlá sú známe aj všetkým ostatným 
používateľom.

-Je dôležité obnovovať osvetľovacie a signalizačné zariadenia. Mineralogická doska a odrazové sklíčka musia zostať 
viditeľné.
-Vymeňte príslušenstvo, ktoré by sa mohlo odpojiť.
--Plastové popruhy udržujte v dobrom stave.
-Dbajte na to, aby pneumatiky bicyklov neboli príliš blízko výfuku. Výpary teplého benzínu ich môže poškodiť.

- Prichyťte bicykle na rám nosiča bicyklov pomocou popruhov.
-Presvedčte sa, že kovové časti nosiča, ktoré by karosériu mohli poškodiť, do nej nezasahujú.

Prispôsobte jazdu nosiču:
-Chovanie vozidla je závislé od upevnenia zariadenia nosiča bicyklov v zadu, obzvlášť keď je zaťažený (citlivosť na 

bočný vietor, správanie v zátačkách alebo pri brzdení). Jazda musí byť prispôsobená jeho zmenám. Odporúčame 
znížiť rýchlosť, obzvlášť v zátačkách. Takisto berte do úvahy dlhšiu brzdnú dráhu.
-Počas riadenia majte na pamäti, že auto je dlhšie a širšie a prispôsobte tomu ovládanie auta.
-Prispôsobte rýchlosť (110 km/H max)
-Nepoužívať na terenných autách!

Je na vašej zodpovednosti, aby ste nosič vhodne používali a rešpektovali pravidlá.

Dôležité odporúčania

ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak napriek varovaniam, týkajúcich sa konštrukcie produktu, nastane problém, náš záručný servis vám je k 
dispozícií. Od pondelka do piatka: od 8:00 do 17:00 hodiny a v piatok od 8:00 do 15:00 hodiny.



Vybavenie rukoväte a istenia

Ak je rukoväť zatiahnutá, je blokovaná bezpečnostnou 
zámkou. Stačí zdvihnúť zámku tlačením na jazýček aby ste 
uvoľnili rukoväť.
Zámku môžete zamknúť na kľúč pre vyššiu bezpečnosť a 
tak zabezpečiť proti krádeži.

Stiahnite rukoväť na maximum.

Umiestnite nosič bicyklov na ťažné zariadenie (guľu).

Nadvihnite rukoväť pre upevnenie nosiča na guľu.

Váha 
zatiahnutia=4
0kg

Pomôžte si nohou.

Pridržte nosič vo vodorovnej polohe a potiahnite rukoväť hore (pomôžte si nohou). Nájdite odpor pre 

optimálne pritlačenie. Nosič bicyklov zabezpečte skrutkou.

Váha zatiahnutia=40kg

Nosič nie je 
zabezpečený, ak vidíme 
značku po utiahnutí 
rukoväte.

nezabezpečené

zabezpečené

Upevnenie regulačnej skrutky manuálne môže byť náročnejšie. V takom prípade odporúčame použiť 
francúzsky kľúč č. 8.

Pozor: Skrutkujte, dokým je rukoväť povolená.

Skrutka



Rozložte podporné ramená na bicykle.

Rozložte podporné dosky.

Nájdite pevnejší bod, aby ste podporné dosky 
dostali do vodorovnej pozície.

Rozložte dosky s odrazovými sklíčkami a vložte registračnú značku.

Možnosť zabezpečenia proti 
krádeži.
(Pre zamknutie potlačte.)

Umiestnenie bicykla.

Keď zapínate 
napínadlo, rám bicykla 
pritiahnite celou silou .

Uvoľnite rám bicykla na jeho 
premiestnenie.

Masívnejšie bicykle musia byť umiestnené bližšie k autu. Odporúčame, aby 
reťaz a pedále 1. bicykla boli po boku vozidla.

Bicykle nastavte navzájom opačne.



Stúpte si na pedál, aby ste 
mohli sklopiť bicykel.

Naloženie nosiča bicyklov do kufra auta.

Aby ste nezasiahli dvere kufra, môžete odšrúbovať
rukoväť.

Pozor: Nezabudnite dať rukoväť na pôvodné miesto 
po zatvorení kufra.

Zástrčka nosiča môže byť vybavená na 7 alebo 13 kolíčkov.

Pre vyloženie produktu stačí jeho časti sklopiť do pôvodného stavu.

Odkrúťte časť pred zástrčkou aby ste dosiahli 13 kolíčkov.

7 kolíčkov
13 kolíčkov

Sklopenie odrazových sklíčok.

Odnos bicyklov.

Pre odopnutie popruhov, ktoré držia rám 
bicyklov, treba odtočiť napínadlo a potlačiť 
hore.

Aby sme mohli sklopiť 
odrazové sklíčka, treba 
stlačiť gombík "push" pre 
odpojenie odrazoviek z 
centrálnej časti.

Zodvihnite dosku odrazových sklíčok a oporné 
rameno bicyklov.

Odblokujte poistku a rukoväť.


