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Tisztelt Vevőnk,

Örömünkre szolgál, hogy a Thule termék mellett 
döntött és sok örömet kívánunk Önnek annak 
használata során. Ennek érdekében fontos, hogy a 
tetőcsomagtartó box felszerelése előtt gondosan átol-
vassa és betartsa a jelen használati utasítást.

A tetőcsomagtartó box felszerelése előtt

Ez a boksz illik minden, a kereskedelemben kapható 
csomagtartóra, az alábbi keresztarttó méretekkel:

Szélesség:  max. 82mm
Magasság: max. 18 - 35mm

Stabilitási szempontok miatt mindenkor a lehető leg-
nagyobb kereszttartó távolságot kell választani, hacsak 
a jármű- vagy a csomagtartó gyártója másképp nem 
rendelkezik.

A tetőcsomagtartó box alján már meglévő rögzítési he-
lyek által a következő kereszttartó távolságok adódnak:

Minimális távolság  540mm
Maximális távolság  990mm

A boynak a T-vájatú profilsínekkel ellátott keresztrúdra 
történő szereléséhez kereszttartó specifikus adapter 
készleteket ajánlunk. Ezeket a készleteket vagy a 
kereskedőtől vagy a közvetlen gyártótól lehet besze-
rezni.

A tetőcsomagtartó box felszerelése

A felszerelt boxnak nem szabad sem előre, sem hátrafelé 
a gépkocsi hosszán túlnyúlni. Lehetőleg úgy helyezze el 
a boxot, hogy az a motorháztető felől is és az ötödik ajtó 
felöl is akadálytalanul nyitható, legyen.

Miután az előző pontok szerint megtörtént a kereszttartó 
és a tetőcsomagtartó box megfelelő elhelyezése, rögzítse 
a boxot a kereszttartó csövekre az alábbi leírásnak és 1. 
Ábrán látható grafikus ábrázolásnak megfelelően.

Óceán 80
Tolja a  rögzítőkengyelt alulról a kereszttartó fölé a box 
alsó részén lévő furatokon keresztül. A rögzítőkengyel 
kiálló menetei fölé dugja be először az adaptereket és 
utána az alátétet és az egész rögzítőrendszert csavarozza 
le a szorítóanyákkal.

A szorítóanyákat kézzel egyenletesen húzza meg. Ah-
hoz, hogy a tetőcsomagtartó box rögzítése biztos legyen, 
a szorítóanyákat 

2-2,5Nm forgatónyomatékkal kell meghúzni. Ezt a 
forgatónyomatékot mechanikus segítóeszköz nélkül 
el lehet érni. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkengyelek 
beépítési hosszúsága egyenletes legyen.

Óceán 100, 200, 500, 600, 700
Ezek a típusok Thule EasySnap könnyen felkattin-
tható kiegészítő egységgel vannak ellátva, melynek 

segítségével a doboz könnyen, külön szerszám használa-
ta nélkül felszerelhető. Nyomja a kiegészítő egységeket 
közvetlenül a tetőrács megfelelő sínje fölé. A síneket 
a megfelelő kiegészítő egységek egységek két pontja 
közé, kell elhelyezni.

Húzza meg a píros biztosítóreteszt, és fordítsa 
az egység felső részét az óramutató járásával 

ellenkezően nyitott helyzetbe.

Alulról vezesse keresztül a doboz talpán az U-kapc-
sot a kiegészítő egység lyukaiba. (a kék felső rész a 

fekete alsó részel párhuzamos kell legyen)

Most fordítsa vissza a felső részt kiindulási helyzet-
be és nyomja le a piros biztosító reteszt.

Eközben határozott kattanást kell észlelnie. Ha nem ezt 
tapasztalj, ellenőrizze az U-kapocs helyzetét. Mind a 
négy kiegészítő egységet azonos módon rögzítse. Ha 
a szorítóegység nem a megfelelő módon van összes-
zerelve, a tetőcsomagtartó doboz nincs biztonságosan 
felszerelve, és nem szabad használni. Így a box vezetés 
közben lecsúszhat a tetőről, és súlyos balesetet okozhat.

Nyitott furatok

A még nyitott furatokat ragassza le a mellékelt 
öntapadós matricákkal.

A tetőcsomagtartó box terhelhetősége

A tetőcsomagtartó box maximum 50 kg-mal terhelhető. 
Soha ne lépje túl a gépkocsi terhelhetőségét (lásd a gép-
kocsigyártó üzemeltetési utasítását). 

Amikor a tetőcsomagtartó boxban különböző dolgokat 
helyez el, ügyeljen az egyenletes súlyelosztásra, mint 
ahogy azt a 4. Kép mutatja és vegye figyelembe a zárt 
box rakodási magasságát.(5. kép)

A rakomány rögzítése

A rakományt megfelelő feszítőhengerekkel rögzíteni 
kell (a boxtípusától függően azzal együtt szállításra 
kerül, vagy külön tartozékként kapható).

Sílécek szállítása esetén azokat megfelelő 
feszítőhevederekkel vagy síléctartókkal(A box 
típusátólfüggően azzal együtt szállításra kerül, vagy 
külön tartozékként kapható) kell rögzíteni.

A síléctartók rendelési száma:
Model 500 - rend.sz.: 698
Model 600 – rend.sz.: 701
Model 700 – rend.sz.: 699

A

B

C

D
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Minden utazás előtt, és azt követően az út állapotától 
függően megfelelő időközökben ellenőrizze, hogy a 
tetőcsomagtartó box jó erősen rá van-e szerelve a 
kereszttartóra, a rakomány megfelelően rögzítve van-e, 
a box le van-e zárva és a kulcsokat lehúzta-e.

A nem megfelelően rögzített rakom ány vagy a rosszul 
rögzített kereszttartó és tetőcsomagtartó box az utazás 
során meglazulhatnak és ezáltal súlyos balesetekhez 
vezethetnek!

Vegye figyelembe a megváltozott magasságú méreteket, 
valamint a gépkocsi megváltozott menettulajdonságait

(oldalszél érzékenység, a kocsi viselkedése kanyarban 
és fékezéskor) a tetőre szerelt box esetében, különösen 
akkor, ha abban rakomány is van. A tetőcsomagtartó 
box külső részén további csomagokat nem szabad 
elhelyezni.

A gépkocsi megengedett összsúlyát nem szabad túllépni 
és a gépkocsigyártó utasításait a maximális tetőterhelést 
illetően be kell tartani.

A meglévő tetőterhelés kiszámítása:
   A kereszttartó súlya
+ a tetőcsomagtartó box súlya
+ a rakomány súlya

= meglévő tetőterhelés

A tetőcsomagtartó box súlya:

Model 80  = 11 kg

Model 100 = 12 kg
Model 200 = 14 kg
Model 500 = 12 kg
Model 600 = 14 kg
Model 700 = 15 kg

A sebességet a szállítandó teher, a fennálló 
feltételek, mint az út állapota, burkolata, a forgalom, 
szélviszonyok, stb. és természetesen az érvényes 
sebességkorlátozások függvényében kell megválasztani.

Ha egyéb sebességkorlátozás nem áll fenn, maximum 
130 km/h sebességet javasolunk.

A tetőcsomagtartó boxot különösen télen nagyon 
gondosan kell tisztítani és ápolni.

Erre a célra kizárólag alkohol-, klór-és 
ammóniaadaléktól mentes mosogatószer vízzel 
elegyített oldatát használja, mert különben a box felülete 
megsérül. Semmiképp se használja a kereskedelemben 
kapható műszerfalápoló sprayt a box tisztítására. A 
kulcsokat záróolajozó jégoldóval (ennek nem szabad a 
műanyag felületre kerülni) fújja be.

A zárakat kenje be szórófejes kenőanyaggal.

Figyelmeztetés: A kenőanyagoknak, olajoknak és 
zsíroknak nem szabad kölcsönhatásba kerülniük a 
doboz műanyag felületével. Ez törékennyé teheti az 
anyagot, amely miatt tönkremehet.

Kérjük ügyeljen az alábbiakra a tetőcsomagtartó 
box használata során:

-  A gépkocsi magassága max. 60 cm-rel növekedhet (a 
kereszttartótól függően)

-  Legyen óvatos mélygarázsnál való behalytásnál vagy 
alacsony helyeken történö áthajtásnál, mélyen lelógó 
ágaknál, stb.

-  Szélzajok keletkezhetnek

-  Gépi mosóba csak kereszttartó és tetőcsomagtartó box 
nélkül halythat be.

-  Kérjük, hogy a jelen használati utasításban foglalta-
kon kívül vegye figyelembe a kereszttartó szerelési 
utasításának adatait és a gépkocsi kezelési utasítását 
is.

-  Energiatakarékossági okokból és a közlekedés egyéb 
résztvevőinek biztonsága érdekében a kereszttartót 
és a tetőcsomagtartó boxot le kell szerelni, ha azokat 
nem használja.

-  Saját biztonsága érdekében csak bevizsgált és gépkoc-
sijához engedélyezett csomagtartót használjon.

-  A megnövekedett felhajtóerők csökkentése érdekében 
a tetőcsomagtartó boxot állásszög nélkül (lehetőleg az 
úttesttel párhuzamosan) kell felszerelni.

  
Ezt a használati utasítást együtt kell tartani a gépkocsi 
kezelési utasításával.

A szerelési készleteken vagy boxokon végrehajtott 
mindennemű változtatás, valamint a gyártóétól eltérő 
alkatrészek ill. tartozékok használata oda vezet, hogy a 
gyártó nem szavatól az anyagba, vagy baleset által be-
következett károkért, tehát a garancia megszűnik.

Tartsa be ezért pontosan a használati utasítást és csak a 
boxal együtt szállított eredeti alkatrészeket használja.

Ha bizonyos alkatrészek elvesznének, vagy elkopnának, 
csak eredeti alkatrészeket használjon, amelyeket a 
kereskedőnél vagy a gyártónál szerezhet be.

A gyors alkatrészellátás biztosítása és az 

idöigényes visszakérdezések elkerülése érdekében ké-
rjük, hogy rendeléskor mindig adja meg a BA-számot, 
amelyet a box alján lévő címkén találhat meg.

Annak érdekében, hogy az elveszett vagy meghibáso-
dott kulcsokat a lehető leghamarabb pótolni tudja, java-
soljuk, hogy a zár- és kulcsszámot írja fel magának.

Használat után kérjük, tisztítsa meg a dobozt, és száraz 
helyen tartsa, vízszintes helyzetben.

A gyártó cég nem vállal garanciát azokért a károkért 
és balesetekért, amelyek a használati utasítás figyel-
men kívül hagyása, bizonyos részek megváltoztatása, 
vagy nem a gyártó eredeti alkatrészeinek felhasz-
nálása miatt keletkeztek.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
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