
Zestaw w pude≥ku zawiera:

1.  Belki baga¿nika RUNNER wraz ze zmontowanymi g≥owicami - 2 szt
2.  Zamkniêcie belki - z zamkiem - 4 szt
3.  Klucz  do zamka - 2 szt
4.  Uszczelka szczeliny regulujπcej rozstaw g≥owic - 2szt 

INSTRUKCJA MONTA¯U BAGA¯NIKA NA RELINGITRADYCYJNE I ZINTEGROWANERUNNER50190, 50191, 50192, 50193

SprawdŸ zawartoœæ opakowania i upewnij siê czy zawiera wszystkie czêœci znajdujπce siê
na liœcie powy¿ej. Baga¿nik po wyciπgniêciu z opakowania jest gotowy do monta¿u.
BELKA BAGA¯NIKA PASUJE DO RELINGÓW TRADYCYJNYCH I ZINTEGROWANYCH
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Baga¿nik aluminiowy RUNNER 1.20, RUNNER 1.35:
Lekki aluminiowy profil
Aerodynamiczny kszta≥t
Bardzo wygodny i szybki monta¿
Zamek zabezpieczajπcy baga¿nik
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Belka baga¿nika posiada dwie œruby regulacyjne - na jego górnej czêœci pod uszczelkπ oraz z boku - 
- ukryta pod zamkiem. Aby uzyskaæ dostêp do górnej œruby - unieœ uszczelkê do góry,
dolnπ œrubê ods≥aniamy przekrêcajπc kluczyk i zdejmujπc zaœlepkê z zamkiem.
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MONTA¯
Mo¿liwe, ¿e przed zamontowaniem baga¿nika na relingach konieczne bêdzie poluzowanie œrub.

Wyciπgnij fragment uszczelki z rynienki przy ka¿dej z g≥owic mocujπcych ods≥aniajπc œrubê górnπ.

       Poluzowanie tej œruby umo¿liwi przesuwanie g≥owic na belce i dobranie odpowiedniego  rozstawu.

1.    

  Za pomocπ kluczyka zdejmij zaœlepki boczne, poluzuj œrubê znajdujπcπ siê pod zaœlepkπ.2.  

1

2



I PODRÓ¯UJESZ WYGODNIE

G≥owice muszπ dobrze przylegaæ do relingów.Sprawdzaj ich u≥o¿enie i dopasowanie podczas dokrêcania.

  U≥ó¿ baga¿nik na relingach i dopasuj rozstaw g≥owic mocujπcych przesuwajπc je.3.  

RELINGI ZINTEGROWANESkrêæ ka¿dπ z g≥owic za pomocπ œruby bocznej nastêpnie dokrêæ œrubê górnπ.       Zachowaj kolejnoœæ dokrêcania œrub!4.    

 Umieœæ uszczelkê ponownie w rynience zas≥aniajπc œrubê górnπ (a).       Umieœæ tak¿e uszczelkê w rynience regulujπcej rozstaw g≥owic (b) - przycinajπc jπ       na odpowiedniπ d≥ugoœæ. Jeœli uszczelka nie zostanie za≥o¿ona podczas jazdy mo¿e byæ       s≥yszany œwist.
5.   
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Zasady u¿ytkowania :

1. Przy ka¿dym monta¿u baga¿u upewnij siê, ¿e wszystkie po≥πczenia trzymajπ stabilnie. 

2. Przy monta¿u baga¿nika postêpuj zgodnie z do≥πczonπ instrukcjπ. 

3. Nie wolno modyfikowaæ zestawów monta¿owych. 

4. Pamiêtaj o nie przeciπ¿aniu baga¿nika oraz o zaleceniach producenta samochodu.

5. £adownoœæ baga¿nika wynosi 75kg.

6. Pamiêtaj, ¿e samochód z zamontowanym baga¿nikiem zwiêksza swojπ wysokoœæ.

7. Upewnij siê, ¿e przewo¿ony ≥adunek zosta≥ odpowiednio zabezpieczony i zosta≥y zamkniête wszystkie zamki  

   w przewo¿onym ≥adunku.

8. Z zamontowanym baga¿nikiem nie wolno korzystaæ z automatycznych myjni samochodowych.

9. Za≥o¿enie belek baga¿nika mo¿e spowodowaæ problem z otwarciem szyberdachu. 

10. Je¿eli przewozisz d≥ugie przedmioty pamiêtaj, ¿e nale¿y je zabezpieczyæ z przodu i z ty≥u taœmπ

   natomiast przedmioty z ostrymi krawêdziami nale¿y przewoziæ ty≥em do przodu, np. narty.

11. Z uwagi na rozk≥ad baga¿u belki baga¿nika nie mogπ byæ zamontowane w mniejszym rozstawie ni¿ 700mm

12. Zdemontuj baga¿nik je¿eli go nie u¿ywasz.

13. Utrzymuj baga¿nik w czystoœci i pamiêtaj o smarowaniu i oliwieniu zamków  oraz zawiasów.

14. Belki baga¿owe majπ zastosowanie do monta¿u takich akcesoriów jak boxy dachowe, uchwyty narciarskie,

     rowerowe,  uchwyty do kajaków i sπ przeznaczone do samochodów posiadajπcych relingi.

15. Dostosuj szybkoœæ majπc na uwadze, ¿e przewo¿ony na dachu ≥adunek zmienia zachowanie pojazdu zw≥aszcza

    podczas pokonywania zakrêtów, hamowania, przyœpieszania.

16. Zwróæ szczególnπ uwagê aby ≥adunek nie wystawa≥ poza d≥ugoœæ belek.

17. Po zamontowaniu baga¿nika i przejechaniu kilku kilometrów sprawdŸ prawid≥owoœæ monta¿u. 

      Czynnoœæ tê powtórz po oko≥o 50km.

18. Podczas jazdy po kostce brukowej, nierównej drodze lub bêdπcej w z≥ym stanie sprawdzaj

      baga¿nik czêœciej ni¿ zwykle.

¯yczymy udanej i bezpiecznej podró¿y

oraz satysfakcji z naszego produktu.
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 SprawdŸ po≥πczenia belek i relingów i umieœæ zaœlepki i zamknij kluczykiem.6.  6


