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Návod na použití 
HV02405 a HV2455 – Box Magic 400 a 450 Strong s RB HV0899 
 
 
 
 
             Magic 450 Strong – SBMS 45 
       
 
_________________________________________________________________ 
 
 Magic 400 Strong – SBMS 40 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
       Rychloupínání – RB 1 
 
 
 
ZÁRUČNÍ LIST: 
 
PODMÍNKY ZÁRUKY 
Záruka na střešní nosič je 24 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci 
vždy předložte záruční list. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození 
vzniklá vlivem neodborného zacházení, nedodržením návodu 
na použití, používáním neoriginálních komponentů! 

 
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE,    Váha: BOX + RB =  
DATUM PRODEJE     Nosnost: 75 kg 
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Vážení zákazníci! 
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní 
všechny vaše požadavky. Předem si prosím prostudujte návod na použití. 
 

Než začnete s montáží 
Střešní boxy Magic 450 a 400 Strong se montují na schválené 
základní střešní nosiče. Rozměr základních profilů může být: šířka 20-85 mm, výška 15-30 mm (obr. 
1). 
 

Montáž RB 
Při montáži postupujte podle obrázkové přílohy. 

- Box položte na základní střešní nosiče tak, aby jeho konce byly rovnoměrně rozděleny a aby 
bylo možno otevřít jak zadní tak přední víko kapoty vozu. (obr. 2) 

- V podélném směru umístěte box tak, aby bylo možné bezpečné vkládání a vykládání 
materiálu. Po umístění boxu postupujte dále s jeho upevněním na střešní nosiče. (obr. 3) 

- !!Upozornění!! Při otevírání a zavírání RB musí vždy být otevřená červená pojistka!!! (obr. 
4) 

- RB vložte do oválných drážek dna boxu otevřený a roztažený RB tak aby směr zavírání RB byl 
ve směru jízdy vozidla (dle obr. na RB), a tak aby tyč střešního nosiče byla mezi čelistmi 
nosiče. (obr. 5) 

- Přitlačte k tyči zadní (pevnou) část čelisti, a poté přitlačte přední (pohyblivou) část čelisti tak 
aby mezi tyčí a dotykovými body s čelistmi nebyla viditelná mezera. (obr. 6) 

- Takto nachystané RB zavřete, a zajistěte červenou pojistkou. (obr. 7) 
- Zkontrolujte, zda je upevnění boxu dostatečné, a box drží pevně na střešním nosiči. 

Nakládání boxu 
Maximální nosnost boxu s RB je 75 kg. Nikdy nesmí dojít k překročení maximální 
nosnosti střechy vozidla, viz návod k obsluze vozidla. Po naložení musí být 
všechny materiály v boxu pevně připoutány popruhy, které jsou součástí balení, 
nebo jiným vhodným upínacím prvkem. 
Celkové zatížení střechy vozu se skládá z: 

- hmotnosti střešního nosiče 
- hmotnosti boxu 
- hmotnost RB 
- hmotnosti nákladu 

Celková hmotnost střešního boxu s nákladem je omezena největším povoleným zatížením střechy 
vozidla uvedeným v ZTP vozidla. 
 

Otevírání a zavírání boxu 
Boxy Magic 450 a 400 Strong jsou osazeny tříbodovým oboustranným 
centrálním zámkem. Oboustranné centrální zámky umožňují otevření boxu jak ze 
strany řidiče, tak ze strany spolujezdce, což usnadňuje nakládání a vykládání materiálu. 
Otvírání se provádí odemčením zámku, odsunutím táhla a následně zvednutím 
horního víka boxu. Při zavírání boxu dbejte na správné zavření horního víka, to 
znamená, že musí zapadnout všechny body zámku, tím se odjistí pojistky v zámcích 
a zámek lze uzamknout. Pokud zámek nelze uzamknout, je třeba překontrolovat 
uložení nákladu, popřípadě náklad přeskládat tak, aby bylo možné horní víko uzavřít. 
Box vždy zamkněte. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v uzamčené poloze. Uzamčení 
kontrolujte po celém obvodu boxu. 
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Než vyjedete 
- Před každou jízdou překontrolujte, zda je box řádně upevněn a poté v pravidelných 

intervalech kontrolujte jeho dotažení ke střešnímu nosiči. Provádějte pravidelnou kontrolu 
upevnění nákladu. Box musí být vždy uzamčen. 

- Při nedodržení těchto podmínek může dojít k uvolnění boxu, který může způsobit vážné 
nehody. 

- S namontovaným střešním boxem dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu sníženými místy 
(tunely, podzemní garáže, nízko visící předměty myčky automobilů, ve kterých je třeba vždy 
sundat jak box, tak střešní nosič). Výška vozu s boxem se může zvětšit až o 60 cm. 

- Nikdy nepřekračujte nosnost střechy vozidla.   
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Pozor při prudkém zrychlení, prudkém brzdění, průjezdu 

zatáčkami, při bočním větru a dalších podmínkách ztěžujících jízdu.  
- V zájmu bezpečnosti provozu jízdu vždy přizpůsobte stavu a povoze vozovky, jakož i rychlost 

jízdy v místech, kde není omezeno, nepřekračujte nad 130 km/h. Rychlá jízda může 
způsobovat hluk vzniklý odporem vzduchu. 

- Po použití nosič demontujte. Snížíte tím provozní náklady Vašeho vozidla a snížíte spotřebu 
pohonných hmot. 

- Před uložením box očistěte a ošetřete. Na čištění použijte pouze běžný roztok přípravku 
(běžné přípravky pro použití v domácnosti), který nenarušuje povrch plastů. V případě 
potřeby namažte zámky a vzpěry mazacím olejem, dbejte přitom, aby olej nepřišel 
do kontaktu s povrchem boxu. Box skladujte uložen vždy ve vodorovné poloze. 
 

- Návod mějte při použití boxu vždy v dosahu. 
- Pro montáž nepoužívejte nikdy neoriginální díly. Při jejich použití se vystavujete nebezpečí 

poškození boxu i RB a ztráty záruky. Náhradní originální díly si můžete objednat na adrese 
TECHNICKÉ PODPORY nebo u svého prodejce. 
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