
Sada v krabièke obsahuje:

1.  TRÁMY NOSICA PRESTIGE SPOLU S NAMONTOVANÝMI HLAVAMI- 2 KS

2.  KLUÈ PRE ZÁMOK- 4 KS

3.  IMBUSOVÝ KLUÈ 4MM - 1 KS

Skontrolujte obsah balenia a uistite sa, že obsahuje všetky èastí, ktoré sú v zozname vyššie.
Strešný nosiè je hotový pre montáž z bez dodatoèných èinností.
Výhodou použitého systému je možnos• namontova• bez dodatoèného príslušenstva ,
bez nutnosti odskrú•kova• skrutky a vytiahnu• gumové tesnenie.

S cie¾om získa• prístup k regulaèným  skrutkám rozstup hlavy batožinového priestoru a pritlaku
pripevòovacej èe¾uste je treba demontované záslepky, ktoré sú nahore. S tým cie¾om je treba vloži• k¾úè
o zámka a otoèi• ho do vodorovnej polohy a nasledne potiahnu• do seba, odstráòujúc záslepku z hlavy.

Pre namontovaním nosièa na relingoch je treba uvo¾ni• skrutky:
1  - skrutka pritlaèenia pripevòovaciej zvorky – k hodnote, ktorá umožní vo¾né naloženie a hlavy na relingy.
2  - regulaèná skrutk rozstupu hlavy – dva plné otáèky.

Pravidlá používania:

1. Pri montáži nosièa, uistite sa, že sú všetky spojenia pevné.
2. Pri montáži nosièa, uistite sa, že sú pripojené návody na použitie.
3. Nie je možné modifikova• montážny súbor.
4. Nepre•ažujte nosiè a pamätujte na pokyny výrobcu vozidla.
5. Pamätujte, že auto s namontovaným nosièom je vyššie.
6. Uistite sa, že je náklad vhodné zabezpeèený a všetky zámky v náklade sú uzavreté.
7. S namontovaným nosièom nie je možné používa• automatické úmyvacie linky.
8. Založenie trámov nosièa môže spôsobova• problém s otvorením strešného okna.
9. Ak prevážate dlhé predmety, pamätajte, že je treba zabezeèi• zpredu a zozadu a predmety s ostrými
    hranami je treba preváža• zadom, napr. lyže.
10. Vzh¾adom na rozklad nemôžu by• trámy nosièa v menšiom rozstupe ako 700mm
11. Demontujte nosiè, v prípade že ho nepoužívate.
12. Udržiavajte èistote a pamätujte o mazaní a olejnovaní zámkov a pántov.
13. Batožinové trámy  môžu by• použité pri takýmto príslušenstve ako strešené boxy, lyžiarskie
      a bicyklové držiaky, držiaky pre kajaky urèené pre autá, ktoré majú relingy. .
14. Prispôsobte rýchlos• s prihliadnutím, že prevážaný na streše náklad mení chovanie vozidla,
      najmä pri zatáèaní, brzdení a zrýchlovaní.
15. Dávajte pozor, aby náklad nebol dlhší ako trámy.
16. Po namontovaní nosièa a nieko¾kých kilométroch, skontrolujte správnos• montáže.
Èinnos• opakujte po pribl.50km.
17. Poèas jazdy po dlážebnej kostke, nerovnom povrchu, kontrolujte nosiè èastejšie ako obyèajne.
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Prajeme š•astnú a bezpeènú cestu ako aj
spokojnos• z nášho výrobku..

A CESTUJTE POHODLNE
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NÁVOD NA MONTÁŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORA
NA  REGLIGY
NÁVOD NA MONTÁŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORA
NA  REGLIGY



INSTRUKCJA MONTA¯U
BAGA¯NIKA NA RELINGI
PRESTIGE 

Pritlaèovacia skrutka hlavy by mala by• vo¾ná, aby bolo možné naloži• trámy nosièa medzi vsuvné
relingy úh¾oprieèkou  (fot. 1). Trámy nosièa je treba nastavi• ko¾mo k relingom a rovno k sebe,
s prihliadnutím správnemu uloženiu gumových podložiek (do¾ná a horná). Rozstup hláv by mal by•
zvolený tak, aby boli hlavy opreté na relingu pod¾a fotografie vyššie (fot. 2, 3).
Skontrolujte, èi sú konce trámu v hlave predsunuté v rovnakej vzdialenosti, s použtím  rozteci (fot. 4).

POZOR: Skontrolujte odolnos• spojenia a priskrutkovanie všetkých skrutiek ako aj, èi  je každý trám
na relingu znehybnený. V prípade odhalenia vôle opakujte všetky èinnosti .

Po priskrutkovaní všetkých skrutiek vsuòte záslepku (fot. 1)  a otoète k¾úèik zámka v vodorovnej
polohe (fot. 2) av tej polohe vytiahnite k¾úèik. Druhý trám nosièa je treba namontova• tým  istým
spôsobom ako v prvej.

V prípade, kedy stredné tesnenie by bolo príliš dlhé vo vz•ahu  k rozstupe hláv nosièa a znemožòuje
priskrutkovanie regulaènej skrutky hláv je treba skráti• pomocou  nožiek tak, aby  boli skrutky vidite¾né,
ale by mala by• nato¾ko dlhá, aby bola aspoò èiastoène ukrytá násadkou. Príliš krátke prirezanie
tesnenia spôsobí sviš•anie poèas jazdy.
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Po správnom  nastavení batožinového priestoru na relingoch, priskrutkujte pritlaèovaciu skrutku
pripevòovacej èe¾uste (fot. 1) a regulaènú skrutkaurozstupu hlavy (fot. 2) pomocou  imbusového k¾uèa
obsiahnutého v sade so sil,¹ 4Nm.

A CESTUJTE POHODLNEA CESTUJTE POHODLNE


