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CS
A.0 Upevnění nosiče
A.1 Před montáží zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
A.2 Před montáží umyjte a osušte střechu vozidla a všechny díly nosiče, 

které mají kontakt se střechou. 
A.3 Dbejte pokynů návodu k montáži. Ve většině případů návod k použití 

udává vzdálenost mezi příčnımi rameny nosiče.
A.4 V případě, že nic není udáno, musí bıt vzdálenost mezi rameny nejméně 

700 mm.
A.5 V případě transportu dlouhıch předmětů jako např. surfů, střešních boxů 

apod. nesmí bıt vzdálenost mezi rameny menší než 600 mm. 
A.6 Po každé montáži překontrolujte upevnění nosiče na střeše. Zkuste 

vyviklat nosič z upevnění. Zkuste též vytáhnout upevnění z okraje 
střechy. V případě úspěchu musíte nosič více utáhnout. Při delších 
cestách pravidelně kontrolujte utažení nosiče.

A.7 S namontovanım nosičem je někdy nemožné otevřít některé druhy 
střešních oken. Dlouhı náklad může zamezit otevření zadních dveří 
vozidla.

A.8 Není-li v pokynech k montáži uvedeno jinak, střešní nosič je možné 
namontovat i na vozy se střešním oknem.

A.9 Výrobce neodpovídá za poškození majetku ani finanční škody, k nimž 
dojde v důsledku nesprávné montáže či nesprávného používání výrobku.

A.10 Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
A.11 Máte-li jakékoli otázky ohledně práce s produkty nebo omezení jejich 

použití, obraťte se na prodejce, od kterého jste je zakoupili. Pečlivě si 
prostudujte veškeré pokyny a informace o záruce.

A.12  Zohledněte zákony a předpisy země, ve které hodláte výrobek používat 
A.13  Vždy se ujistěte, že střešní nosiče nebo jiné střešní příslušenství 

neomezují jakýkoli druh otevíratelné střechy / panoramatické 
střechy / prosklené střechy na vozidle. 

B.0 Připevnění nákladu
B.1 Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí bıt nikdy 

překročeno. Dbejte také předpisů uvedenıch továrnou pro vaše vozidlo. 
V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota. Max. zatížení střechy = 
hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.

B.2 Náklad nesmí příliš přesahovat ramena nosiče a musí bıt umístěn tak, aby 
těžiště bylo co nejníže.

B.3 V případě, že přepravujete několik surfů, nepokládejte je vedle sebe, ale 
na sebe – tak snížíte ten denci nadlehčování.

B.4 Surfy a jiné dlouhé předměty pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
B.5 Lyže přepravujte špičkami dozadu.
B.6 Z přepravovanıch předmětů odstraňte části, které by se cestou mohly 

uvolnit – dětská sedačka, pumpička na kolo, odmontovatelná ploutev 
surfu atd.
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B.7 Náklad musí bıt pevně přivázán řemeny nebo něčím podobnım. 
Neužívejte elastické „chobotnice“. 

B.8 Upevnění nákladu musí bıt překontrolováno krátce po naložení 
a pravidelně kontrolováno během cesty. 

 POZOR! Vždy překontrolujte připevnění nákladu! 

C.0 Jízdní pokyny 
C.1 Rychlost vozidla přizpůsobte převáženému nákladu a aktuálním 

podmínkám provozu, například druhu a stavu vozovky, povětrnostním 
podmínkám, hustotě provozu a platným rychlostním omezením. Za 
žádných okolností však nesmí překročit 130 km/h. Vždy dodržujte 
nejvyšší dovolenou rychlost a další dopravní předpisy.

C.2 Přes zpomalovací prahy přejíždějte pomalu, maximální rychlostí 10 km/h. 
C.3 Dejte pozor na vıšku vozidla – především při dopravě vysokého nákladu, 

jako např. jízdních kol.
C.4 Náklad na střeše má vliv na jízdní a brzdné vlastnosti vozidla a na jeho 

citlivost na boční vítr.
C.5 Zamykatelné nosiče musí bıt za jízdy zamknuté.
C.6 Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a převáženému nákladu. Často 

kontrolujte upevnění střešního nosiče, zejména při jízdě na nerovných 
cestách.

D.0 Údržba 
D.1 Pečlivě uschovejte náhradní klíče.
D.2 Po použití, zvláště v zimě, vždy nosič a příslušenství umyjte a promažte.
D.3 Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte ho.
D.4 Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo. 

HU
A.0 Összeszerelés
A.1 Ellenőrizze, hogy az összeszerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek 

megvan nak-e.
A.2 Tisztítsa meg a jármű tetejét és a tetőcsomagtartó azon részeit, amelyek 

hozzá fognak érni a tetőhöz.
A.3 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összeszerelési útmutatót és az 

esetleges ajánlólistát. A szerelést lépésről lépésre végezze, 1, 2 stb.
A.4 Ha az összeszerelési útmutatóban az elhelyezést illetően nem 

szerepelnek adatok, a tetőcsomagtartó rúdjai között legalább 700 mm 
távolságnak kell lennie.

A.5 Hosszú teher szállítása esetén a rudak közötti távolság ne legyen  
kisebb, mint 600 mm.

A.6 Összeszerelés után mindig ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartó stabilan 
helyez kedik-e el a tetőn.

A.7 Próbálja elmozdítani a tetőcsomagtartót és kihúzni a feszítőlemezeket 
a tető szélén. Ha sikerül, az azt jelenti, hogy a csomagtartót szorosabban 
kell rögzítenie. Ezt az ellenőrzést rendszeresen végezze el. Ha a 
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