
               Bagażnik rowerowy - informacje 

1. Przed zamontowaniem bagażnika na rowerze upewnij się, że rower wyposażony jest w niezbędne uchwyty / 

miejsca montażu, aby zamontować bagażnik. Sprawdź , czy konstrukcja roweru umożliwia montaż bagażnika. 

 W każdym przypadku przed montażem bagażnika skontaktuj się ze sprzedawcą roweru. 

2. Bagażnik  może być zamontowany tylko z tyłu roweru. Montaż musi się odbyć zgodnie z zaleceniami oraz według 

instrukcji producenta bagażnika. Istotną kwestią jest zachowanie odpowiednich momentów dokręcania śrub 

zgodnie z zaleceniami producenta danego bagażnika. Do tego celu używamy klucza dynamometrycznego.  

3. Maksymalne obciążenie bagażnika wynosi 25kg. Zabronione jest wykorzystywanie bagażnika do przewozu dzieci 

zarówno na siedząco jak i na stojąco, nie wolno używać bagażnika do ciągnięcia osób trzecich. Bagażnik nie jest 

przystosowany do  montażu przyczepy rowerowej. 

4. Zabronione są  wszelkiego rodzaju  fizyczne lub technicznej modyfikacje bagażnika.  Zmiany mogą stanowić 

zagrożenie dla użytkowania roweru  lub innych uczestników ruchu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek modyfikacje techniczne w bagażniku. 

5. Bagażnik jest przystosowany do montażu tylnego światła . Zaleca się montaż elementu oświetlenia za pomocą 

fabrycznych otworów. 

 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED KAŻDĄ JAZDĄ: 

 

1. Upewnij się że ładunek na bagażniku nie przekroczył dopuszczalnej ładowności bagażnika. 

2. Upewnij się że wszystkie elementy montażowe bagażnika są prawidłowo przymocowane do roweru. 

3. Upewnij się że ładunek na bagażniku jest ułożony w odpowiedni sposób. Pamiętaj aby każda strona roweru 

była tak samo obciążona . Nieprawidłowe ułożenie ciężaru może wpływać na znaczące pogorszenie 

możliwości jezdnych  roweru. 

4. Wszystkie dodatkowe elementy służące do transportu bagażu zamontowane na bagażniku np. koszyk, 

pokrowiec, muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

5. Upewnij się że elementy oświetlenia roweru nie zostały zasłonięte przez ładunek na bagażniku. 

6. W przypadku transportu za pomocą innych środków lokomocji np. montażu na bagażniku samochodowym, 

należy bezwzględnie usunąć bagaż lub inne elementy na stałe nie przykręcone do roweru. 

 

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą/dealerem  rowerów 

SCOTT. 


