
2.   Bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producentów w zakresie dopuszczalnego
      obci¹¿enia dachu samochodu i baga¿nika podstawowego.  
3.   Jakiekolwiek przeróbki uchwytu lub wykorzystanie go do celów niezgodnych z    
      przeznaczeniem s¹ niedopuszczalne.
4.   Monta¿ uchwytu nale¿y przeprowadziæ œciœle wed³ug instrukcji, korzystaj¹c wy³¹cznie z
      oryginalnych elementów zawartych w zestawie (rys.2).

Zestaw czêœci sk³adowych

INSTRUKCJA MONTA¯U
1. Przymocowanie uchwytu do poprzecznych belek baga¿nika
    Dostêpne s¹ dwa sposoby mocowania:
      1)  przy pomocy strzemion - sposób dostêpny dla wszystkich rodzajów belek, jednak z
           ograniczeniami wynikaj¹cymi z ich wymiarów poprzecznych.
      2) do belek z rowkiem teowym; w tym przypadku istotne s¹ wymiary rowka

Mo¿liwe s¹ cztery warianty mocowania uchwytów dla obu sposobów mocowania (rys.3)
Wyboru dokonujemy w zale¿noœci od odleg³oœci belek poprzecznych od powierzchni dachu.

Rys.3

Rys.2

Rys.1

INSTRUKCJA OBS£UGI  UCHWYTU DO NART SLALOM 

1.   Uchwyt SLALOM jest przeznaczony do przewozu  nart i  snowboardów na baga¿niku dachowym.
      Jest on produkowany w trzech odmianach o wymiarze charakterystycznym 300; 400; 600 mm.
      Mo¿liwoœci za³adunkowe ka¿dego z typów s¹ przedstawione na opakowaniu.
      Uchwyty mog¹ byæ mocowane wy³¹cznie do poprzecznych belek dachowego baga¿nika samochodu 
      osobowego, których wymiary okreœla rys.1.

www.start.waw.pl Strona 1 z 4

UCHWYT DO NART 2011SLALOM

 INFORMACJE OGÓLNE



www.start.waw.plStrona 2 z 4

1.1.Mocowanie uchwytu przy pomocy strzemion
        Czynnoœci wstêpne
             -     nakrêtkê f wciskamy w gniazdo strzemiona g i wkrêcamy œrubê b  (rys.4)
             -     w skrajne otwory profilu montujemy korki c (rys.5)

Rys.5Rys.4

Mocowanie uchwytu

Aby uzyskaæ najni¿sz¹ pozycjê uchwytu (wariant 1) kostki a i e wsuwamy bezpoœrednio pomiêdzy
ramiona strzemiona g i dosuwamy do nakrêtki f. Wystaj¹ce ramiona strzemiona wk³adamy w otwory
kszta³towe w profilu tak aby korek c zabazowa³ siê w otworze kostki a. Uzyskany zespó³ nak³adamy
na belkê baga¿nika i spinamy klapk¹ i. Luz wystêpuj¹cy pomiêdzy elementami kasujemy dokrêcaj¹c
œrubê b, która opiera siê na korku c (rys.6).
Pozosta³e warianty uzyskujemy poprzez konfigurowanie kostek a i e zgodnie z rysunkami 7; 8; 9.

1.2. Mocowanie uchwytu do belki z rowkiem teowym 
                  Poszczególne warianty usytuowania uchwytu wzglêdem belki (rys.3) uzyskujemy przez 
       zmianê usytuowania kostek a i e. Do rowków teowych poprzecznych belek baga¿nika wsuwamy 
       nakrêtki f, umieszczaj¹c je w miejscu przewidywanego po³o¿enia uchwytu. Nastêpnie przek³adamy 
       œrubê b  przez odpowiednio skonfigurowane kostki i otwór w profilu, utworzony zespó³ k³adziemy 
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na belce baga¿nika i skrêcamy œrub¹ b z wczeœniej umieszczona nakrêtk¹ f w rowku teowym belki 
baga¿nika (rysunki 10, 11, 12, 13).

2.Monta¿ zamka zabezpieczaj¹cego w korpusie uchwytu
                  Bêbenek zamka d trzeba tak nakierowaæ aby jego wystêp trafi³ bezpoœrednio w fazê otworu.
                  Wciskaj¹c mocno zamek w korpus us³yszymy klikniêcie informuj¹ce o prawid³owym po³o¿eniu 
                  zamka (rys.14).
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3. Mocowanie nart lub snowboardu w uchwycie
                  Narty lub snowboard uk³adamy równolegle do siebie, tak by siê nie styka³y swoimi bokami i nie 
                  dotyka³y obudowy uchwytu. Wyklucza to ewentualne przesuniêcie lub na³o¿enie siê nart na siebie. 
                  Po odpowiednim u³o¿eniu nart zamykamy uchwyt, ¿eby gumy mocno zacisnê³y narty lub snowboard. 
                  Wystêpuj¹ dwa po³o¿enia zacisku. Pierwsze po³o¿enie, przy zamykaniu jest s³yszalny 
                  charakterystyczny „klik” - lekki zacisk gum. Drugie po³o¿enie to dwa „klikniêcia” -  mocny zacisk 
                  gum (rys 15). Dodatkowo zamykamy uchwyt kluczykiem (rys.16 B).
                  W celu otwarcia uchwytu i zdjêcia nart musimy przekrêciæ kluczyk w pozycjê A i nacisn¹æ przycisk j 
                  wtedy ramie uchwytu uwolni siê z blokady (rys16 A).

    

          

4. Koñcowa ocena przydatnoœci
                  Narty czy  snowboard maj¹ ró¿ne wymiary gabarytowe, wiêc nale¿y sprawdziæ czy odpowiadaj¹ 
                  mo¿liwoœciom uchwytu. Przewo¿ony sprzêt powinien siê swobodnie mieœciæ w uchwycie bez 
                  wzajemnego nak³adania na siebie, umo¿liwiaj¹c pewne zamkniêcie ramion. Wymiary belek 
                  poprzecznych baga¿nika musz¹ umo¿liwiaæ pewne zamocowanie uchwytu przy wykorzystaniu 
                  oryginalnych elementów zestawu. Rozstaw belek musi umo¿liwiaæ pomieszczenie miêdzy nimi 
                  wi¹zañ nart i snowboardów. Niedopuszczalny jest kontakt elementów uchwytu i wi¹zañ nart z 
                  powierzchni¹ dachu samochodu.       
                  Baga¿nika nie wolno stosowaæ o ile te warunki nie s¹ spe³nione.
5. Zasady bezpiecznego u¿ytkowania
                  Samochód z nartami/snowboardem na dachu nale¿y prowadziæ z wyobraŸni¹, maj¹c na uwadze 
                  wystêpuj¹ce si³y bezw³adnoœci przy przyspieszaniu i hamowaniu. Uwzglêdniaj¹c zmiany w 
                  zachowaniu pojazdu, nale¿y ograniczyæ prêdkoœæ jazdy. Przy wjeŸdzie do gara¿u nale¿y uwzglêdniaæ 
                  zwiêkszon¹ wysokoœæ pojazdu. Planuj¹c podró¿ trzeba braæ pod uwagê zwiêkszone zu¿ycie paliwa. 
                  Ze wzglêdu na oszczêdnoœæ wskazane jest zdjêcie baga¿nika gdy nie jest u¿ywany. Przed myciem 
                  pojazdu w myjni automatycznej konieczne jest zdjêcie baga¿nika. 
                  Od przewo¿onych nart/snowboardu musi byæ bezwzglêdnie od³¹czony wszelkiego rodzaju osprzêt 
                  (buty, kijki i.t.p.) mog¹cy spaœæ w trakcie podró¿y.
                  Przed wyruszeniem w drogê, po przejechaniu pierwszych kilkunastu kilometrów, a nastêpnie 
                  okresowo w trakcie podró¿y, nale¿y sprawdziæ i dokrêciæ po³¹czenia œrubowe.
6. Przewo¿enie uchwytu po zdjêciu nart/snowboardu
                  Po zdjêciu przewo¿onego sprzêtu, aby zapobiec kradzie¿y uchwytów lub ich uszkodzeniu w trakcie
                  jazdy, nale¿y zamkn¹æ ramiona uchwytów w pierwszym po³o¿eniu (patrz punkt 3) i zamkn¹æ na 
                  kluczyk.
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