Montáž přístřešku na auto TF – Plus
Přečíst před instalací!
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DŮLEŽITÉ

Před zahájením montáže přístřešku na auto si pečlivě pročtěte tento návod. Provádějte
kroky v pořadí uvedeném v tomto návodu.
Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny
* Řiďte se pokyny, jak jsou uvedeny v tomto návodu.
* Roztřiďte díly a zkontrolujte je podle seznamu obsažených položek.
* Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme, aby výrobek sestavovali minimálně
dva lidé.
* Některé díly mají kovové hrany. Při manipulaci s komponentami buďte opatrní.
* Při montáži vždy používejte rukavice, bezpečnostní obuv a ochranné brýle.
* Nepokoušejte se sestavovat přístřešek na auto při větrném a vlhkém počasí.
* Zlikvidujte bezpečným způsobem všechny plastové pytle – uchovávejte je mimo
dosah malých dětí.
* Udržujte děti mimo prostor montáže.
* Nepokoušejte se sestavovat přístřešek na auto, když jste unavení.
* Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dbejte na dodržování
bezpečnostních pokynů výrobce.
* Nelezte na střechu a nestoupejte na ni.
* Neopírejte o sloupky těžké předměty.
* Pokud stavba přístřešku na auto vyžaduje nějaké povolení, obraťte se na příslušné
místní úřady.
* Nedovolte, aby se na střeše hromadil sníh, nečistoty a listy.
* Těžký sníh na střeše by mohl poškodit přístřešek na auto a stání pod ním nebo
v jeho blízkosti pak nemusí být bezpečné.
* Tento výrobek byl navržen a vyroben pro použití pouze jako přístřešek na auto.
POZNÁMKY K ÚDRŽBĚ
1. V případě vadných nebo poškozených dílů nebo v případě jakýchkoliv otázek
ohledně výrobku se obracejte přímo na výrobce.
2. Při objednávání nebo žádosti o výměnu dílů mějte připravený seznam dílů a čísla dílů.
3. Pro čištění používejte jemný mýdlový nebo čisticí prostředek, teplou vodu a mycí hadr
nebo houbu.
4. I když je výrobek navržen pro 4 roční období, důrazně se doporučuje pravidelně
odklízet sníh ze střechy.
OMEZENÍ ZÁRUKY
1. Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným
používáním, případně padajícími nebo hozenými předměty.
2. Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození způsobená extrémním počasím, např.
bouřkami, krupobitím, silným větrem nebo sněhovými bouřemi, anebo jakoukoliv vyšší
mocí.
3. Záruka na výrobek se vztahuje pouze na produkty nainstalované v souladu

s písemným návodem společnosti Transpa Forza přiloženým k výrobku.
4. Nárok na záruku na tento výrobek zaniká, pokud nebyl řádně ukotven.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před zahájením montáže
Tento přístřešek na auto se musí montovat na pevný základ.
Před zahájením montáže pečlivě zvolte stanoviště. Plocha stanoviště (zejména pod
sloupky) musí být rovná.
Nosné profily musí být zakopané v dírách, ukotvené a měly by být zalité betonem.

50 cm
50 cm

50 cm

Beton

Na všechny sloupky si připravte díly o rozměru
50x50x50 cm. Proveďte ukotvení a zalijte
betonem.

50 cm
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50 cm

Připravte na ploše díry pro upevnění o rozměru
50x50x50 cm.
Sloupek musí být na spodní straně ukotven do
hloubky 50 cm.

100 x 100 mm

Příprava nosných a sloupkových profilů
1 Přední sloupkové profily 100x100 mm
2 Středové podpůrné profily 80x80 mm
3 Zadní profily
40x80 mm

100 x 100 mm

100 mm
1 Přední nosný sloupek:
Začněte montovat přední nosné sloupky
ke střešnímu podpůrnému profilu.
Připojte profil pomocí kotevního prvku a
zafixujte pomocí šroubu V1.

80 x 80 mm

2 Středový podpůrný sloupek:
Začněte montovat přední nosné
sloupky ke střešnímu podpůrnému
profilu.
Připojte profil pomocí kotevního prvku
a zafixujte pomocí šroubu V1.
80 x 80 mm

Přišroubujte všechny úhlové prvky pomocí
šroubů V1

40 x 80 mm

80 x 80 mm

3 Zadní podpůrný sloupek:
Začněte montovat přední nosné
sloupky ke střešnímu podpůrnému
profilu.

Připojte profil pomocí
kotevního prvku a zafixujte
pomocí šroubu V1.

INSTALACE STŘEŠNÍCH PROFILŮ K PODPŮRNÝM SLOUPKŮM

V2

V3
V4
V1
V4

Střešní profily se připojují
k profilu předního sloupku
přímo pomocí šroubu V2.

Pro připojení střešního profilu ke
středové výztuze je potřeba umístit
trojúhelníkový díl mezi střechu a
sloupkovou výztuhu; poté se
zašroubuje šroub V3 do matice
v profilu.

Pro připojení střešního profilu k zadnímu profilu
nejprve připojte hliníkový přidržovací profil pro
střechu k zadnímu podpůrnému profilu. Upevněte je
šrouby.
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USTAVENÍ MODELU TF PLUS NA DÍRY

Namontujte tři profily k přednímu, středovému a zadnímu podpůrnému profilu.

Po vyměření modelu TF PLUS zalijte díry betonem.
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MONTÁŽ VŠECH STŘEŠNÍCH
PROFILŮ

Když beton v dírách úplně zaschne, nainstalujte stejným postupem všechny střešní profily.

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PLÁTŮ

Zasuňte střešní panel mezi dva střešní profily.

Střešní profil

Osaďte kompresní těsnění zatlačením mezi
profil a střešní panel.

MONTÁŽ KONCOVÝCH POSTRANNÍCH STŘEŠNÍCH PLÁTŮ S KONCOVÝMI
KRYCÍMI PROFILY
Zasuňte, stlačte a zafixujte koncový díl střešního
plátu s koncovými rámovými profily.

V5

Zafixujte profil stlačením gumy.

Po usazení koncového rámového profilu
ukončete všechny rámové profily koncovým
střešním profilem a zašroubujte šroubem V5.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH POSTRANNÍCH STŘEŠNÍCH PLÁTŮ S KONCOVÝMI KRYCÍMI PROFILY
Zasuňte, stlačte a zafixujte koncový díl
střešního plátu s koncovými rámovými profily
k přední části plátů.

Zafixujte profil stlačením gumy.

V5

Po usazení koncového rámového profilu
ukončete všechny rámové profily z přední strany
koncovým střešním profilem a zafixujte šroubem V5.

PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍCH PODPŮRNÝCH PROFILŮ
Montáž střešního podpůrného profilu ke každému střešnímu profilu pomocí šroubu V6.

V6

A
B

Uzavřete všechny hliníkové profily krytkami.

