
HAPRO ATLAS 
 
 
 
 

Pozorně si přečtěte následující informace. Uživatel je zodpovědný za montáž a 
instalaci tohoto výrobku na vozidlo. Řádně si prostudujte parametry nosiče, protože 
HAPRO nemůže garantovat kompatibilitu se všemi druhy a velikostmi jízdních kol. 
 
 
 

1. Hapro Atlas je možné upevnit na tažné zařízení s průměrem koule 50 mm. 
Vždy si zkontrolujte přípustné svislé zatížení vašeho tažného zařízení, nikdy 
jej nepřetěžujte. 

2. Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu přepravovaných jízdních kol: Hapro 
Atlas 2 – 2 jízdní kola (max. 20 kg na 1 jízdní kolo); Hapro Atlas 3 – 3 jízdní 
kola (max. 15 kg na 1 jízdní kolo). 

3. Uživatel je povinen kontrolovat upevnění nosiče a jízdních kol během 
používání. 

4. Tento nosič musí být smontovaný a instalovaný na vozidlo jen dle instrukcí 
uvedených v tomto návodu. 

5. Před každým použitím nosiče zkontrolujte funkčnost světelné rampy. 
6. Ověřte si, zda nejsou kola příliš blízko výfukového systému automobilu. 

Zabráníte tím poškození vašeho jízdního kola. 
7. Vezměte na vědomí, že nosič s připevněnými s jízdními koly zvyšuje šířku i 

délku vašeho vozu, proto buďte opatrní při couvání. 
8. Vezměte na vědomí, že náklad má vliv na jízdní vlastnosti vozidla. 

Nepřekračujte rychlostní limit 120 km/h. Přes rychlostní zpomalovače 
(retardéry) jezděte opatrně. S tímto nosičem nedoporučujeme jízdy na off-
roadových (nezpevněných) cestách. Dodržujte rychlostní limit a přizpůsobte 
rychlost jízdy povrchu vozovky. 

9. Jestliže se na vozovce nevyhnete hlubokému výmolu či hrbolu, ihned 
zkontrolujte nosič a upevnění jízdních kol. Jakmile zjistíte, že nosič není 
v pořádku, složte jízdní kola a nosič dále nepoužívejte. Volejte technickou 
podporu: +420 601 586 812 . 

10. Rychlost by měla být přizpůsobená s ohledem na bezpečnost, s přihlédnutím 
na dopravní situaci a přepravovaný náklad. 

11. Před vjezdem automobilu do myčky je nutné nosič demontovat. 
12. Neprovádějte žádné úpravy součástí tohoto nosiče. 
13. Jestliže je součástí výbavy vašeho vozidla automatické otevírání 

zavazadlového prostoru, před použitím nosiče jej deaktivujte a dveře otevírejte 
manuálně. 

14. Pokud jste objevili poškozené části nosiče, nosič nepoužívejte. Kontaktujte 
nejbližšího prodejce. 

15. Vezměte na vědomí, že nesprávná montáž může vést k poškození vozidla 
nebo přepravovaných jízdních kol a může mít za následek i zranění osob. 

16. Nepoužívejte tento nosič pro jiné účely, než je určený. Nepoužívejte pro 
tandemy. 

17. Zkontrolujte si, zda jsou všechny části nosiče řádně připojené a utažené. 



18. Pravidelně provádějte kontrolu nosiče z hlediska přírodních vlivů, koroze a 
únavy materiálu a ověřujte, zda je náklad pevně přichycen. 

19. Pokud máte další otázky týkající se tohoto nosiče, kontaktujte prodejce. 
20. K ochraně šroubů před korozí používejte vhodná maziva. 
21. Nepoužívejte tento nosič na nákladní či jiná vozidla než osobní automobily. 
22. Vždy dodržujte doporučený návod. 
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