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SZANOWNY KLIENCIE!

Jesteśmy bardzo zadowoleni , że zdecydowałeś się kupić nasz box dachowy .
Chcemy abyś korzystał z niego z przyjemnością .
W związku z tym ważne jest abyś przed montażem uważnie przeczytał instrukcję instalacji
i zgodnie z nią postępował.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU BOX-u
Box ten pasuje do wszystkich dostępnych na rynku bagażników bazowych nośnych o wymiarach :
szerokość max 75mm
wysokość 15mm do 20mm
Przede wszystkim box należy zamontować według instrukcji producenta.
-Odległość między ścianami nośnymi powinna być tak duża jak to tylko możliwe aby był stabilniej zamocowany.
-Przed zamontowaniem stałym należy przyłożyć go do dachu i sprawdzić czy nie jest on za bardzo wysunięty w tył gdyż może kolidować z otwarciem bagażnika.
OBCIĄŻENIE DACHU (określenie)
waga bagażnika bazowego
+box dachowy
+obciążenie
+obciążenie dachu
Ten box dachowy jest zgodny z identycznym typem i jakością wykonania dla którego został wydany certyfikat przystosowania do ruchu drogowego.
Numer części pojazdu 1947C.K 4961-213/00 z dnia 16.11.2000roku
Wydany przez Ministerstwo transportu poczty i telekomunikacji Republiki Słowackiej.
MONTAŻ BOX-u
Box dachowy jest wyposażony w system mocowania , który umożliwia szybki i łatwy montaż bez pomocy jakichkolwiek narzędzi.
1.Box należy najpierw położyć na dachu samochodu w kierunku równoległym do bagażnika i zamontować jak pokazano w załączniku pierwszym
W podłodze box-u znajdują się specjalne dziury , do których od dołu box-u
(łapiąc również belki poprzeczne) wsuwamy do środka uchwyty mocujące-U , tzw. cybanty i zakręcamy we wnętrzu śruby mocujące (rys1a)
OBCIĄŻENIE
2. Dopuszczalne obciążenie box-u to 75kg
Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności określonej przez producenta na dachu pojazdu.
Konieczne jest aby zapewnić równomierny rozkład obciążenia, tak jak opisuje (rys.2)
ZAMYKANIE
3.Box dachowy zgodnie z jego typem , jest wyposażony w 1 lub 2 zamki.
*Przed jazdą sprawdź czy jest stabilnie zamknięty
DEMONTAŻ BOX-u
a)otworzyć box
b)zdjąć obciążenie
c)odkręcić nakrętkę i usunąć elementy załączające
WAŻNE INFORMACJE
Przed każdą jazdą upewnij się że box jest mocno przytwierdzony do bagażnika bazowego oraz sprawdź czy jest on na pewno zamknięty.
Źle zabezpieczony ładunek lub nieprawidłowo zamontowany bagażnik może być przyczyną poważnych wypadków oraz powodować spowolnienie jazdy.
Prosimy aby uwzględnić zmiany w wysokości oraz masę pojazdu i zmienić swoje zachowanie w czasie jazdy ( ostrożność ,boczny wiatr , zakręty oraz hamowanie)
UWAGA : Waga bagażnika dachowego (skrzyni ładownej) zmniejsza ładowność pojazdu .
Maksymalna prędkość jazdy z box-em to 130k na godzinę.
Do czyszczenia box-u na dachu należy używać dostępnego w handlu wodnego roztworu detergentu,który nie zawiera dodatku alkoholu , chloru oraz amoniaku.
Do pielęgnacji zamków użyć raz na rok smaru grafitowego.
PRODUCENT NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADNKI
I USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA , RÓWNIEŻ WSKUTEK ARBITALNEJ ZMIANY
CZĘŚCI LUB
STOSOWANIE NIEORGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

