Montážny návod a bezpečnostné informácie pre strešné boxy
HAPRO TRAXER, HAPRO ZENITH.

Ďakujeme Vám za zakúpenie strešného boxu HAPRO.
Aby sme zabezpečili, že váš nový strešný box vám prinesie roky potešenia, prosím postupujte podľa pokynov uvedených v tomto montážnom návode. Odporúčame vám, aby ste tento dokument uložili vo vnútri vášho vozidla . 

Montáž strešného boxu
Použiť strešný box môžete len v kombinácii so strešnými nosičmi, ktoré sú medzinárodne štandardizované a schválené, vždy v súlade s pokynmi výrobcu automobilu aj výrobcu strešných nosičov,  pre montáž strešného základného nosiča . Pri montáži postupujte podľa nákresu v tomto návode .
Odporúčaný rozostup strešných nosičov je 70 cm.

Otváranie a zatváranie.
Náklad treba rozložiť rovnomerne, aby nebránil zatváraniu a v žiadnom prípade netlačte veko strešného boxu veľkou silou na naložený náklad, aby ste ho mohli zavrieť. Taktiež nepreťažujte strešný box, mali by ste byť schopní uzavrieť kryt strešného boxu ľahkým a jemným pohybom. Zoberte kľúč zo zámku po zatvorení strešneho boxu. Pred tým ako odídete, vždy skontrolujte, či je veko strešného boxu dobre zatvorené.

Náklad strešného boxu.
Nikdy neprekračujte zaťaženie strechy, ktoré je predpísané výrobcom automobilov (pozri návod na obsluhu vozidla). Zohľadniťe, že budete musieť spočítať hmotnosť nosičov, hmotnosť strešného boxu a hmotnosť nákladu.Táto celková hmotnosť nesmie prekročiť maximálne prípustné zaťaženie strechy. (B) Zaťaženie strešného boxu musí byť čo najrovnomernejšie rozdelená tak, ako je to možné. Nesmie prekročiť maximálne zaťaženie strešného boxu. (A) Umiestnenie ťažkej batožiny má byť nad dvoma nosičmi v strede strešneho boxu.Váš strešný box nie je stavaný na prepravu zvierat alebo iného nebezpečného tovaru.

Údržba.
Po použití umyte strešný box a uložte na čisté, suché miesto mimo priameho slnečného svetla.Vyčistite strešný box pod tečúcou vodou, prípadne s auto šampónom. Nikdy nepoužívajte tieto produkty na čistenie strešného boxu alebo odstránenie škvŕn: čistiace prostriedky, oleje alebo rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, chlorid alebo čpavok. Tieto výrobky majú vplyv na zloženie syntetického materiálu a výsledkom sú nenapraviteľné škody alebo sfarbenie. (C) - Dlhodobá expozícia UV žiarenia môže zafarbiť strešný box.

Vplyv strešného boxu na jazdné vlastnosti vášho vozidla.
Prosím, vezmite do úvahy, že strešný box má vplyv na  jazdné vlastnosti vášho auta (napr. citlivosť na bočný vietor, krivky a brzdnú dráhu / brzdenie) . Prispôsobte jazdu týmto faktorom. Ak neexistujú žiadne rýchlostné obmedzenia, odporúčame maximálnu rýchlosť 130 km / hod. Pred každou jazdou sa ubezpečte, že box je riadne zatvorený a zamknutý. V prípade dlhej cesty, kontrolujte čo najčastejšie, či je strešný box aj naďalej riadne namontovaný a dobre uzavretý. Odstráňte strešné nosiče a box , keď ich nepoužívate. Týmto spôsobom ušetríte palivo. Môže nastať zvýšená hladina hluku pri jazde s Vašim strešným boxom namontovaným na hornej časti vášho vozidla.

Záruka.
Výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú tým, ak ste nepostupovali v súlade s týmto návodom, ani za škody spôsobené v dôsledku jednostranných úprav strešného boxu alebo použitím neoriginálnych dielov. Záruka tohto výrobku je 5 rokov od dátumu zakúpenia a vzťahuje sa na súčiastky a diely. Záruka sa nevzťahuje na  škody spôsobené nesprávnym používaním, poškodenie pri dopravnej nehode,  zmenu farby alebo materiálu kvôli dlhodobému pôsobeniu prirodzeného svetla, alebo vyššej moci, ako sú vojny, teroristické alebo prírodné katastrofy, atď ..
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