Montážny návod pre strešné boxy 
HAPRO PROBOX

Montáž strešného boxu.

1.
Umiestnite  strešný box na strešný nosič (D). Vezmite prosím na vedomie: pre Probox 455, 460, 560 a 660, vzdialenosť medzi tyčami strešného nosiča musí byť aspoň 62 cm a nie viac ako 93 cm. Pre  Probox 320 a 430 vzdialenosť medzi tyčami strešného nosiča musí byť aspoň 64 cm a nie viac ako 86 cm. Najideálnejšie, tyče strešného nosiča by mali byť čo najďalej od seba ako je to len možné.

2.
Odstráňte štyri kryty na držiaky (A). Uvoľnite poistku (B) a otočte skrutku (C), na ľavej strane.

3. a
Probox 455, 460, 560, 660:
Zasuňte štyri držiaky (E), až po hexagonálne skrutky (E1) sú na každej strane strešného nosiča(D)

3. b 
Probox 320, 430:
Ak vzdialenosť medzi držiakmi (E) nezodpovedá vzdialenosťi medzi tyčami strešného nosiča (D),
rozoberte držiaky stlačením zabezpečovacej páky (E2) k hexagonálnym skrutkám. Potom posuňte držiak pozdĺž pásu (F), využitím voľného otvoru. Začnite posúvaním zadných držiakov. Ak stále nie je dostatok miesta taktiež posuňte predné držiaky. Stlačte štyri kliny zástrčky (G) do zostávajúcich otvorov.

4.
Vložte štyri U-zátvorky (H) do držiakov (E) a vysuňte zátvorky proti tyčiam strešného nosiča (D)

5.
Otočte skrutku (C) doprava stlačením U-držiaka (H) opatrne na svoje miesto ak tak možete urobiť. Vždy sa uistite, že ste zabezpečili skrutku s červenou poistkou (B). Vždy skontrolujte, či strešný box je pevne pripojený k strešnému nosiču (D). Dajte kryty (A) späť na držiaky .

6.
Aby sa zabránilo posuvu pri zaťažení, oviňte úsek pásma (I) cez integrálne pracky a pevne ho stiahnite (J).
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Bezpečnostné inštrukcie a technické informácie:


Pri montáži strešného boxu, prosím postupujte veľmi opatrne, podľa priloženého montážneho návodu. Ak niektorý z dielov na uvedenom zozname častí chýba(obr. 5), obráťte sa na svojho predajcu. Nepoužívajte strešný box, kým nie sú všetky časti namontované v súlade s pokynmi. 

Montáž strešného boxu
Používať  strešný box je možné len v kombinácii s medzinárodne certifikovaným strešným nosičom. Strešný box možno montovať na strešné nosiče až 74 mm široké. K dispozícii je špeciálna montážna sada pre strešný nosič s integrovanou T-drážkou. Sú tam tiež rozšírené zátvorky, ak tyče vášho strešného nosiča sú viac než 40 mm širšie. Strešný box musí byť úplne na úrovni strešného nosiča - nesmie byť pripojený šikmo alebo späť k prednej strane (obr. 4)

Otváranie a zatváranie
Nepreťažujte strešný box. Malo by byť jednoduché zatvoriť veko. Veko strešného boxu musí byť otvárané a zatvárené rovnomerne. Pred uzamknutím vždy skontrolujte, že je riadne uzatvorené veko. Napíšte si číslo klúča od boxu na montážny návod ku  strešnému boxu , str.3 a držte ho spolu s dokladmi k vozidlu.
Náklad strešného boxu
Maximálne zaťaženie strechy, ktoré predpisuje výrobca vozidla nikdy nesmie  byť prekročené! Zaťaženie strechy sa skladá z hmotnosti strešného nosiča, hmotnosti strešného boxu, hmotnosti nákladu na strešnom boxe. Maximálna záťaž, ktorá môže byť prepravovaná v strešnom boxe a hmotnosť strešného boxu samotného sú uvedené na štítku vnútri strešného  boxu. Pri preprave batožiny s ostrými hranami alebo ich častí, ktoré vytŕčajú sa uistite , že okraje a vystupujúce časti sú dobre zabezpečené, aby nedošlo k poškodeniu strešného boxu. Uistite sa, že náklad sa nemôže presúvať počas vaše jazdy. Zaťaženie strešného boxu by malo byť rozdelené čo najrovnomernejšie. ( obr. )

Údržba
Odporúčame čistiť strešný box  čistou vodou .Ak je potrebné, použite  autošampón. Nikdy nepoužívajte  kyslé čistiace prostriedky, oleje  alebo rozpúšťadlá! Vyhnite sa použitiu čistiacich prípravkov, ktoré obsahujú alkohol, bielidlá alebo čpavok, pretože ich vplyv na štruktúru plastu može viesť k nenapraviteľnej škode  alebo ku zmene farby. Odporúčame vám dôkladne vyčistiť strešný box, ak bude skladovaný po dlhú dobu .

Jazda so strešným boxom
Treba si uvedomiť, že strešný box môže mať vplyv na správanie vášho vozidla (citlivosť na bočný vietor, obratnosť a brzdenie).Než vyrazíte, vždy skontrolujte, že je všetko dôkladne pripevnené a že strešný box je riadne uzavretý a uzamknutý . Nezabudnite mať na pamäti, výšku strešného boxu pri jazde na parkovisko.(obr. 2) Nejazdite so strešným boxom, pokiaľ ho nevyužívate. Tým sa zníži spotreba paliva. Pri dlhých trasách zastavujte počas cesty s cieľom skontrolovať, že strešný box je stále bezpečne pripevnený.
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