
Art. 22436 Nosič jízdních kol na zadní dveře HI-BIKE pro 3 jízdní kola 
 
Maximální průměr rámu jízdního kola 60 mm. 
Materiál Fe, maximální hmotnost 1 jízdního kola 15 kg. 
Hmotnost samostatného nosiče 6,6 kg. 
Při montáži postupujte dle obrázku v přiloženém originálním návodu. 
Prosím čtěte tento návod před každým použitím výrobku. Mějte na paměti, že nosič jízdních kol je 
bezpečný pouze tehdy, když je užíván správně. V opačném případě může způsobit vážné škody dalším 
účastníkům silničního provozu. 
 
MONTÁŽ: Postupujte dle přiloženého obrázkového návodu. 
Namontujte rámy (D1 a D2) na nosníky tvaru U (A – B - C) a připevněte je tak, jak je zobrazeno na 
obrázku 2. 
Vložte zátky (E), podpůrné nožky (F) a gumové vložky (G). 
Zašroubujte na přezky k D1, D2 a F dle obrázku 3. 
 
Instalace nosiče na automobil 
Vyberte Váš typ automobilu z obrázků (6 – 7 – 8 – 9). 
Očistěte automobil od nečistot, zejména místa, která přijdou do styku s nosičem a podpůrnými 
nožkami (F) a gumovými vložkami (G). 
Uvolněte regulátor (H) tak, aby se uvolnily zuby náboje. 
Nastavte rámy (A – B – C) zhruba do stejné pozice dle tvaru Vašeho automobilu. 
Ujistěte se, že zuby regulátoru správně sedí, poté je utáhněte. 
Umístěte plastové kryty (M) na objímky pásků (obrázek 4). 
Vložte oba dva bílé prošité pásky (L1) do vrchních přezek rámových vzpěr D1 a D2 (obrázek 5). 
Poznámka: Pokud mezery panelu nedovolí použít háky NEBO v případě, že Váš automobil nemá 
kovové hrany kufru / dveří (sklo, plast atd.), použijte dva adaptéry – obrázek 18 – umístěte 
hák/adaptér dovnitř automobilu – obrázek 19 – a zavřete kufr/dveře. 
Umístěte nosič kol na automobil. 
UPOZORNĚNÍ 
Na sklo mohou být umístěny pouze středové rámové vzpěry (B), které mají gumové vložky (G). 
Připevněte pásky k vrchní hraně dveří nebo na přední hranu víka (obrázek 10 - 11). Nastavte výšku 
nosiče kol tažením za pásy, dokud nebude dosaženo požadované pozice (obrázek 10). 
Vložte černé prošívané spodní pásky (L3) do přezek rámu C ( obrázek 5). Připevněte je ke spodní 
hraně dveří nebo k nárazníku a pevně utáhněte. 
Vložte černě prošité stranové pásky (L2) do spodních přezek rámů D1 a D2 (obrázek 5), připevněte je 
k oběma stranám víka nebo dveří a pevně utáhněte (obrázek 12 – 13). 
 
Instalace jízdních kol na nosič 
Namontujte objímky jízdního kola (S) a umístěte je na podpůrná ramena (A) dle obrázku 1. 
Umístěte jízdní kola na objímky jízdního kola a zabezpečte je použitím řemínků T (obrázek 14). 
Použitím pásku (P) zabezpečte kola bicyklu na nosiči. 
Hmotnost jízdního kola může způsobit uvolnění pásků a/nebo regulátorů: překontrolujte je a znovu je 
utáhněte poté, co nainstalujete jízdní kola. Utažení zkontrolujte před každou jízdou. 
Na malých automobilech mohou jízdní kola vyčnívat mimo automobil. Jízdní kolo nesmí přesahovat 
automobil. Pokud tato situace nastane, sundejte přední kolo bicyklu a posuňte jízdní kolo laterálně 
(obrázek 15). 
Ujistěte se, že žádná část nosiče nebo jízdního kola se nedotýká výfuku a nezakrývá poznávací značku. 
Pokud je potřeba, zabezpečte řídítka a pedály tak, aby kolo bylo na nosiči pevně připevněno. 
Namontovaný nosič může bránit pohybu zadního stěrače. Pokud je namontovaný nosič, nepoužívejte 
zadní stěrač. 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
Po nasazení jízdních kol na nosič zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy nosiče bezpečně 
upevněny. Kontrolu proveďte znovu po ujetí krátké vzdálenosti a poté v pravidelných intervalech. 
Nepřevážejte kola s dětskými sedačkami, chrániči proti dešti nebo jinými věcmi, které mohou bránit 
proudění vzduchu. Nepřevážejte na nosiči jiné věci než jízdní kola. Neskladujte nosič na přímém 
slunečním záření a ve velké vlhkosti. 
 
Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nedodržením těchto doporučení nebo za přestupky, které 
vzniknou porušením zákona. Výrobce je zodpovědný pouze za výrobní vady nosiče a jeho 
příslušenství.  
Přeprava nákladu musí odpovídat požadavkům zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, část ´Přeprava nákladu´. 
 
Země původu: Itálie 
Dovozce: KCK Cyklosport-Mode s.r.o., U Tescomy 250, 760 01  Zlín, Tel. 00420 577 217 520, 
www.kckcyklosport.cz 

 


