Návod k montái støešního nosièe PC4011
patky (4ks)

D*
Znaèka polohy

5
2

tyèe (2 ks)
-balené zvláš

6
3 klíèe+náøadí (2+2ks)

1. Odemknìte kryt (klíè vodorovnì).
2. Otevøete kryt.
3. Pro snaší montá odšroubujte
úchyty.

4. Pro montá nosièe jsou na støeše
vozidla pøipraveny kovové nosné
lišty.

5. Postupnì nasaïte patky na tyèe.
6. Dle znaèek postavte patky do
nosných lišt, doporuèená minimální
vzdálenost tyèí je 700mm.

A

A

8

Imbus klíè è.4

V*

M*
7
7. Postupnì vlote úchyty do dráek
nosných lišt.
8. Nasuòte vratové šrouby a lehce
utáhnìte úchyty pomocí matic M8.

9. Vystøeïte symetricky tyèe: A = A
(stejnì dlouhé pøeènívající konce).
UPOZORNÌNÍ: Pøíliš dlouhý pøesah
na jednom konci bude bránit uzavøení
krytu.

10. Postupnì zajistìte patky k tyèím
imbus klíèem è. 4 a pevnì
dotáhnìte!

7

ROZMÌRY NOSNÉ LIŠTY

17
25
11. Utáhnìte úchyty klíèem è.13
postupnì na obou stranách
rovnomìrnì (pøiblinì stejným
utahovacím momentem).

12. Zkontrolujte utaení všech šroubù !!
13. Uzavøete kryt (POZOR na pootoèení
klíèe - klíè vodorovnì !!)
14. Uzamknìte kryt (klíè svisle).

* MONTÁNÍ PARAMETRY :
D - délka tyèí (mm)
V - výška horní hrany tyèe nad støechou (mm)
M - místo pro montá pøíslušenství (mm)
VHODNÉ PRO VOZY: opatøené lištou s T drákou

V

M pøed.

M zad.

CITROEN XSARA BREAK, r.v. 99 -

D pøed. D zad.
750

750

105

640

605

patky(kg) tyèe(kg) celkem(kg)
2,1

1,7

3,8

CITROEN XANTIA BREAK, r.v. 95 -

800

750

105

690

630

2,1

1,7

3,8

MERCEDES VITO, r.v. 96 - 09/03
1200
1200 95 1070
1070
2,1
2,8
4,9
PROVOZNÍ UPOZORNÌNÍ:
Bìhem provozu kontrolujte dotaení jednotlivých spojù. Hmotnost rovnomìrnì rozloeného nákladu nesmí pøesáhnout povolenou nosnost
støechy auta ani støešního nosièe. Rychlost a zpùsob jízdy pøizpùsobte pøepravovanému nákladu, zvláštì pøi prùjezdu zatáèkami, pøi boèním
vìtru a pøi brdìní. Pøi pøepravì plochých pøedmìtù omezte vliv vztlakových sil úmìrným sníením rychlosti. Pozor na novì vzniklou výšku
vozidla (napø. v garáích). Øidiè je zodpovìdný za bezpeènì provedenou montá nosièe a za bezpeèné zajištìní nákladu.
Šastnou cestu bez nehod.
NOSNOST: 50 kg
Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ÈR pod èíslem schválení 1633.
VÝROBCE:
PICCOLA-M s.r.o. Pøerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Pøerov I - Mìsto
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Verze 2
NÁVOD USCHOVEJTE PRO
PØÍPAD REKLAMACE !

Nedaøí se Vám namontovat (zdemontovat) nosiè? Potøebujete poradit, sehnat náhradní díl? Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNÌ od 08:00 - 18:00).

