Technická špecifikácia:
Váha nosiča: 15kg
Maximálna nosnosť: 32kg
Maximálna váha1 bicykla: 16kg

UPOZORNENIE:
• Nasledujte všetky pokyny uvedené v tomto návode. Tento si ponechajte pre prípad potreby. Každý užívateľ by mal poznať obsah tohto návodu.
Ak mate nejasnosti ohľadom montáže a použitia, kontaktujte prosim dovozcu.
• Presvečte sa, že Vaše ťažné zariadenie na vozidle je prispôsobené na záťaž 36Kg.
• Užívateľ je plne zodpovedný za to, že užívanie produktu nie je v rozpore s miestnymi pravidlami cestnej premávky.
• Rozmery ŠPZ a system osvetlenia by mali zodpovedať zákonom o cestnej premávke.
• Ak používate duplikovaný osvetľovací a signalizačný system, je dôležité aby bol ten napojeny podľa pokynov výrobcu automobilu. Pre vozidlá
typovo certifikované pred 1.1.1987 nie je nutné použiť svetelnú rampu so spiatočkou, alebo hmlovým svetlom.
• Pri použití nosiča bicyklov s vozidlami typovo certifikovanými po 1.1.1991 je nutné duplikovať všetky svetlá, ktoré sú na danom vozidle prítomné,
vrátane hmlového a reverzného svetla (spiatočky). Takisto tretie brzdové svetlo musí byť viditeľné u vozidiel typovo certifikovaných po
1.10.1998.
• Pri čistení a umývaní Vášho auta a nosiča používajjte len vodou riediteľné čistiace saponáty. Nepúšťajte auto s nosičom cez robotickú
autoumyváreň.
• Dohliadnite, aby sa kolesá bicykla nenachádzali príliž blízko koncovej časti výfuku.
• Nemontujte nosič na žiaden typ ťahaného vozíka.
• Tento nosič nie je vhodný na použitie v ťažkom terréne, alebo na použitie,pri rýchlostiach vyšších ako 130 km/h.
• Manévrovacie a jazdné vlastnosti automobile sa menia pri používaní zadného nosiča,.hlavne pri prevoze bicyklov je zvýšená citlivosť na bočný
vietor, prejazd zákrutami a brzdenie. Odporúčané je preto znížiť rýchlosť hlavne pri prejazde zákrutami a pri brzdení počítať s dlhšou brzdnou
dráhou.
• Celková dĺžka automobilu s nosičom bicyklov sa zväčší, takisto šírka alebo výška v prípade naložených bicyklov. Pozor pri cúvaní a vjazdoch do
garážov, podzemných parkovísk a pod.
• Nosič z auta odmontujte, ak sa nepoužíva..
• Pred výjazdom odstráňte z bicykov doplnky ako detskú cyklosedačku, košík, pumpu...
• Je zkonštruovaný na prevoz bicyklov so štandardnými rámami. Nie je vhodný na prevoz tandemových, alebo špeciálnych bicyklov.
• Nepožívajte na prevoz viac ako 2 bicyklov naraz (maximálna celková váha - 32kg). Bicykle bezpečne postavte a dbajte na rozloženie váhy, tz.
ako prvý naložte ťažší a väčší bicykel (bližšie k autu).
• Vymeňte úchytné remene hneď ako spozorujete ich opotrebovanie. Náhradné diely sú dostupné u predajcu.
• Počas prestávok v jazde skontrolujte uchytenie autonosiča a bicyklov.
• Cez prestávky v jazde môžete remene zkontrolovať, či nie sú uvoľnené a prípadne ich dotiahnite.
• Ak je Vaše vozidlo vybavené automatickým otváraním zadných dverí, vypnite ho aby nedošlo k poškodeniu tohto zariadenia/autonosiča.
• Saris ako výrobca a takisto predajca sa dištancujú od akéjkoľvek zodpovednosti za osobnú ujmu na zdraví, alebo za škodu na majetko
spôsobenú nesprávnou montážou alebo použitím.

Upozornenie a záverečné ustanovenie:
Tento nosič bol navrhnutý k prevozu bicyklov na určitých typoch automobilov. Pred inštaláciou si musí užívateľ pozorne
preštudovať priložený návod k použitiu a k montáži, a v prípade nejasností sa obraďte na predajcu. Montážny postup
zohľadňuje len štandardne vybavenie automobilu. Akékoľvek doplnky na automobile môžu byť v rozpore s postupmi v
montážnom návode. Používateľ je zodpovedný za správne namontovanie autonosiča k automobile, pred každým
použitím zariadenia by mal skontrolovať všetky časti autonosiča pre prípadné poškodenie. Správne pripevnenie
autonosiča k automobilu je vzhľadom na jeho použitie kriticky dôležité a kontrola zariadenia priamo u výrobcu nie je
možná. Výrobca a predajca sa striktne vyhradzujú pred akoukoľvek priamou, alebo nepriamou zodpovednosťou za
prípadnú ujmu na zdraví, škody na zariadení, majetku alebo jeho strate, spôsobenou nesprávnou montážou a
uchytením autonosiča, nezodpovedným použivaním, alebo nedostatočnou starostlivosťou o autonosič.

Záruka:
Saris Cycling Group, Inc. ("Saris") zaručuje, že váš Saris product, materiály z ktorých je vyrobený a ich dielenské
spracovanie je bez defektov a to počas celej doby, v ktorej produkt používate. Táto záruka sa vzťahuje len na
pôvodneho kupcu produktu. Nevzťahuje sa na časti produktu, ktoré sa opotrebujú bežným používaním, alebo
nesprávnym použivaním a nedovolenými úpravami. VŠETKY ZÁRUKY NA PRODUKT Z TOHTO VYPLIVAJÚCE SA VZŤAHUJÚ
LEN NA POVODNEHO KUPCU A DĹŽKU DOBY, POČAS KTOREJ PRODUKT POUŽÍVA. Saris opraví alebo nahradí, prípadne
vráti kúpnu cenu produktu, ktorý sa ukaže byť pri bežnom používaní chybný. Chybnú čast produktu, alebo produkt
zašlite na adresu predajcu. Ten vám ešte pred zaslaním produktu zašle reklamačný protokol, ktorého kópiu je potrebné
priložiť k produktu. Oprava, alebo výmena produktu, prípadne vrátenie kúpnej ceny je možné len pôvodnému kupcovi,
na ktorého sa záruka vzťahuje. Za akékoľvek prípadné škody, alebo výdaje s nimi spojené Saris nepreberá
zodpovednosť. Táto záruka je špecifická pre naše produkty a poskytuje zákaznikovi práva, ktoré je možné rozšíriť o
zákonné práva pre ochranu spotrebiteľa.
Ďakujeme za dôveru

info@bike-autonosice.sk

Tel. (Pon – Pia 8.00 – 18.00): 0948 520 509

