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Zaleca się, aby klient sprawdził, czy konstrukcja bagażnika jest dostosowana do geometrii 
i wytrzymałości roweru. 
Bagażnik należy zamontować z tyłu, nad tylnym kołem do otworów wywierconych w ramie 
za pomocą śrub i podkładek. Moment dokręcenia elementów złącznych wynosi 10 kN. 
Upewnij się czy nie zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie roweru. W razie wątpliwości, 
sprawdź instrukcję obsługi roweru lub zapytaj sprzedawcy.
Maksymalna dopuszczalna ładowność bagażnika tylnego, montowanego 
do wspornika siodła - 10 kg.
Maksymalna dopuszczalna ładowność bagażnika tylnego, montowanego do ramy roweru – 25 kg.
Sprawdź, czy elementy złączne są odpowiednio dokręcone i regularnie je sprawdzaj.
Modyfikacja bagażnika i jego mocowań jest zabroniona. Zarówno producent, jak i sprzedawca, 
nie odpowiadają za ewentualne szkody spowodowane jakąkolwiek modyfikacją dokonaną przez 
Użytkownika, bądź osoby trzecie.
Bagażnik nie został zaprojektowany do ciągnięcia przyczepki. 
Uważaj – gdy bagażnik jest obciążony mogą się zmieniać właściwości jezdne roweru 
(np., droga hamowania i łatwość kierowania).
Upewnij się, czy bagażnik jest odpowiedni do przymocowania fotelika rowerowego. 
Upewnij się, czy fotelik dziecięcy jest bezpiecznie przymocowany do bagażnika, zgodnie 
z instrukcją producenta. Uważaj, aby materiały luźne typu: paski, ubrania itp. nie dostały się 
w ruchome części roweru.
Zaleca się mocowanie odblasku lub lampy do bagażnika.
Należy zwrócić uwagę, by nie były one zasłonięte przez bagaż.
Zaleca się, by bagaż był równomiernie rozłożony po obu stronach bagażnika.
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It is recommended for buyer to check carrier and bicycle compatibility.
Carrier should be mounted on a rear part of the bicycle, over the rear wheel. It should be screwed 
to the holes in frame with scrubs and nuts. Scrubs tightening torque is 10 kN.
Make sure that bicycle’s maximal load is not exceeded. If you have any doubts please check 
bicycle’s manual or ask your local bicycle dealer.
Maximal load for carrier mounted to the seat post is 10kg, for carrier mounted to the frame – 25kg.
Please make sure that all parts ale well screwed and connected with each other.
Carrier and it mountings modifications are forbidden. The producer and seller are not responsible 
for any damage caused by modifications done by the user or the third persons.
The carrier is not designed for carrying the trailer.
Attention! Loaded carrier may affect on a bicycle handling (for example – braking distance 
and steering)
Make sure that carrier is suitable for children’s seat.
Make sure that children’s seat is safely attached to the carrier –according to the manual. Make sure 
that any loose elements such as strips, clothes etc. could not fall into moveable bicycle parts.
It is recommended to mount reflect or a lamp to the carrier. Make sure that it is not covered 
by any luggage.
It is recommended to place the luggage evenly on both sides of the carrier.
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Nejprve zkontrolujte, zda je nosič uzpůsoben pro geometrii a použití na Vašem kole.
Nosič je určen pro montáž nad zadní kolo, rám musí mít pro tuto montáž připravené montážní otvory. 
Montáž se provádí pomoci šroubů a matic, utahovací moment 10 Kn.
Ujistěte se, že není překročena maximální povolená hmotnost nákladu. V případě pochyb 
zkontrolujte uživatelský manuál Vašeho jízdního kola nebo kontaktujte prodejce.
Maximální povolená hmotnost nákladu na nosič na sedlovku je 10kg, na nosič montovaný 
na rám je 25kg.
Vždy před jízdou zkontrolujte pevnost utaženi šroubových spojů.
Jakékoliv úpravy na konstrukci nosiče či způsobu montáže jsou zakázány. Prodejce ani výrobce není 
zodpovědný za škody způsobené v důsledku úprav způsobených třetí stranou.
Nosič není určen pro montáž tažného zařízeni či vozíku za kolo.
Bud’te opatrní, naložený nosič ovlivní ovladatelnost kola při jízdě.
Při montáži dětské sedačky se ujistěte, že Váš nosič je se sedačkou kompatibilní.
Při montáži dětské sedačku se ujistěte, že je sedačka bezpečně namontována dle instrukci 
přiložených k dětské sedačce.
Doporučujeme montáž odrazky či zadního světla na nosič. Ujistěte se, že světlo/odrazka nejsou 
zakrývány nákladem či brašnami.
Doporučujeme vyvážené rozložení nákladu na obě strany nosiče.


