Bezpečnostní předpisy a technické informace
Při montáži střešního boxu postupujte, prosím, velmi opatrně podle přiloženého
montážního návodu. Pokud některý z dílů na uvedeném seznamu částí chybí (obr.
5), obraťte se na svého prodejce. Nepoužívejte střešní box, dokud nebudou všechny
části namontované v souladu s tímto návodem.
Montáž střešního boxu
Používat střešní box je možné pouze v kombinaci s mezinárodně certifikovaným
střešním nosičem. Střešní box je možné připevnit na střešní nosiče široké až 74 mm.
K dokoupení je speciální montážní sada pro střešní nosič s integrovanou T-drážkou.
Pokud jsou tyče vašeho střešního nosiče více jak 40 mm vysoké, jsou k dispozici i
zvětšené svorky. Střešní box musí být zcela v úrovni střešního nosiče – nesmí být
připevněný šikmo a obráceně ke směru jízdy (obr. 4).
Otevírání a zavírání
Střešní box nepřetěžujte. Víko se musí otevírat a zavírat lehce a rovnoměrně. Před
uzamčením vždy zkontrolujte, že je víko řádně sklopené. Číslo klíče boxu si
poznamenejte do montážního návodu (str. 3) a uchovávejte ho spolu s doklady od
vozidla.
Náklad střešního boxu
Nikdy nepřekračujte výrobcem předepsané maximální zatížení střechy vašeho
automobilu! Zatížení střechy je součtem hmotností střešního nosiče a střešního
boxu včetně nákladu. Na štítku uvnitř střešního boxu je uvedena hmotnost
samotného boxu a maximální přepravovaná zátěž. Při přepravě nákladu s ostrými
hranami se ubezpečte, že nedojde k poškození střešního boxu. Náklad zabezpečte
tak, aby nedocházelo během jízdy k jeho pousouvání. Zatížení střešního boxu by
mělo být rozložené rovnoměrně.
Údržba
Střešní box doporučujeme omýt čistou vodou. V případě potřeby použijte
autošampon. Nikdy nepoužívejte kyselé čistící prostředky, oleje či rozpouštědla!
Vyhněte se použití čistících přípravků s obsahem alkoholu, bělidel nebo čpavku,
protože jejich vliv na strukturu plastu může vést k nenapravitelným škodám nebo ke
změně barvy. Pokud budete skladovat střešní box delší dobu, doporučujeme jeho
důkladné očištění.
Jízda se střešním boxem
Vezměte v úvahu, že střešní box má vliv na jízdní vlastnosti vašeho automobilu
(např. citlivost na boční vítr, aerodynamiku, akceleraci, délku brzdné dráhy).
Přizpůsobte jízdu těmto faktorům. Před každou jízdou si zkontrolujte, zda je box
řádně připevněný, zavřený a zamčený. Při vjezdu do míst se sníženým výškovým

profilem pamatujte na výšku vozidla s připevněným střešním boxem (obr. 2). Pokud
střešní box nepoužíváte, z vozidla jej odstraňte. Tímto způsobem snížíte spotřebu
paliva. V případě delší cesty kontrolujte častěji, zda střešní box stále dobře drží a je
dobře zavřený.
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