47927 – Modena acél kerékpárszállító használati utasítás
PERUZZO – Modena acél univerzális
cikkszám
autón hova szerelhető?
milyen kerékpárhoz?
milyen autóhoz?
hány darab kerékpárhoz?
rögzítés

47927
tetőcsomagtartó
minden fajta (tárcsafékes is) kerékpárhoz
tetőcsomagtartóval szerelhetőkhöz
egy
Vázhoz és első/hátsó kerék hevederrel

zárási lehetőség
anyaga
szín
csomagolás
csomag tartalma
opciók

opcionális
Acél, műanyag
Fekete
fólia
szállító, alkatrészek, rajzos szerelés i útmutató
Zárási lehetőség

Köszönjük, hogy a Modena acél kerékpár-szállítót választotta. Szeretnénk, hogy termékünkkel elégedett
legyen, kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót! Őrizze meg e tájékoztatót, így minden újbóli
összeszerelés alkalmával ellenőrizheti az összeszerelés helyességét.

NAGYON FONTOS!
A termék minden használatakor tartsa be a használati utasításban leírtakat! A Modena kerékpárszállítók a
legújabb technológiákat felhasználva készültek és garanciát vállalunk annak megbízhatóságáról, de a
helyes rögzítéséről Önnek kell gondoskodnia.
Egy kerékszállító használata nagyon egyszerű és biztonságos módja a kerékpárszállításnak, ha minden
alkalommal a használati utasítás szerint illeszti autójához.

Összeszerelési/felszerelési útmutató

(ábrákat megtalálja a csomagoláson)
1. lépés: Illessze össze és rögzítse a kerékpárszállító sínrendszerét az 1. ábrán szereplő módon a mellékelt
csavarokkal, alátétekkel, csavaranyákkal
2. lépés: Rögzítse a kerékpárszállítót a gépjármű csomagtartó keresztrudazatára (2-3. ábra) a mellékelt
fémpántokkal, hevederekkel, csavar-alátét-anya felhasználásával. Gondosan húzza meg őket.
3. lépés: Állítsa össze a befogófejet (4. ábra)
4. lépés: Rögzítse a kerékpár első és hátsó kerekeit a kerékpárszállítóhoz a mellékelt heveder segítségével
(5.ábra).
5. Ellenőrizze a csavarok megfelelő szorosságát az összeállítás utáni első használatbavételt megelőzően, az
követően valamint megfelelő időközönként.

Kerékpárrögzítése a kerékpárszállítón
1.
2.
3.
4.

Helyezze a kerékpárt a tetőcsomagtartóra már korábban felszerelt kerékpárszállítóra.
Állítsa a rögzítőkart a megfelelő pozícióba, rögzítse a kerékpárvázhoz, majd szorítsa meg.
Rögzítse az első és hátsó kereket a rögzítő-pántokkal a kerékpárszállító sínhez.
Ellenőrizze a rögzítés megfelelő feszességét!

Váz-átmérő méretek:
Kör alakú váz esetén: minimum 25mm, maximum 60mm
Ovális váz esetén: maximum 60x100mm.

Maximális keresztrudazat méret:
max 40mm magas és max. 60mm széles

Az alábbi weboldalon videós segítségnyújtást kap a kerékpárszállító felszereléséről:
www.peruzzosrl.it

Biztonsági szabályok!
-

-

-

-

Ellenőrizze hogy a kerékpártartó megfelelően van-e felszerelve a gépjárműre (lásd felszerelési útmutató
fejezet).
Rögzítse a kerékpárt a kapoccsal, és a kerekeket kizárólag a mellékelt szíjakkal rögzítse!
Mérsékelt sebességgel közlekedjen, és ügyeljen az útfelületre, különösen kanyaroknál, bukkanóknál stb.
Vegye figyelembe hogy a kerékpár súlya megváltoztatja a gépjárműve viselkedését, különösen oldalszélben
és kanyarban.
Minden utazás előtt és minden pihenőnél ellenőrizze a kerékpár és a kerékszíjak megfelelő rögzítését!

Használat során rendszeresen ellenőrizze a szállítóeszköz rögzítettségét, különösképpen rosszabb
minőségű utakon való közlekedések alkalmával.
Vegye figyelembe a gépjármű és a tetőn lévő tartó rudak valamint a tetőcsomagtartó gyártójának
megengedett terhelésre vonatkozó előírásait!
Ellenőrizze, hogy a kerékpárok ne lógjanak túl a gépjármű tető alapterületén!

A kerékpár tetőcsomagtartóra való rögzítésével a gépjármű magassága jelentősen megváltozik, így
óvatos és kellően körültekintő legyen mélygarázsba, parkolóházakba való beálláskor, alagutakon
való keresztülhajtások előtt, stb.

Ne szállítson gyereküléssel, esővédővel vagy egyéb, a levegőáramlást akadályozó elemmel felszerelt
kerékpárokat!
Ne fékezze és gyorsítsa hírtelen a járművét.
Kerékpárszállítóval kerékpártól eltérő más tárgyat ne szállítson, valamint egy kerékpárszállítóval maximum 1
kerékpárt szállítson (max 15 kg)
Az elhasznált vagy nem működő alkatrészeket cserélje ki. Forduljon közvetlenül a termék kereskedőjéhez,
és a gyártó által forgalmazott alkatrészekre cserélje. Különösen ügyeljen a kerékrögzítő szíjjakra, mivel azok
vannak a legerősebb kopásnak kitéve. Ne Használjon alkalmi rögzítést!
Az energiatakarékosság szempontjából szerelje le a kerékpártartót, amikor nem használja, és tárolja száraz,
napfénytől védett helyen. Ha huzamosabb ideig nem használta a terméket, az újbóli használat előtt
ellenőrizze minden alkatrészét!

ŐRIZZE MEG A TERMÉKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS MINDEN
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL!
A gyártó nem vállal felelősséget a mellékelt használati utasításoknak nem megfelelő
használat és a fenti leírt biztonsági szabályok be nem tartása miatt keletkezett károkért!
Forgalmazó:
Bike Trade 97 Kft.
1211 Budapest, Építőüzem utca 2-6.
Telefonszám: 36-1/425-1922
info@biketrade97.hu
www.autorakerekpar.hu
www.biketrade97.hu

