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1. Rozbalení a předmontáž

Mřížový systém

Mřížový systém:
1. gumový klobouček   
1.a plastové pouzdro 

2. závitová tyč 
3. rýhovana matice 
4. maticový šroub malý    

5. závěrná spojovací objímka 
6. vodorovná rozpěra  
7. sponový uzávěr 
8. svislá vzpěra s vyvrtanými otvory 
8.a svislá vzpěra s vyvrtanými otvory, KRÁTKÁ 
9. objímka s upevňovacím šroubem 
10. vysouvací tyč s koulí

Kleština k opěrkám hlavy:
11. tlačňý šroub 
12. kleština 
13. maticový šroub - malý 

14. krátká spojovací trubka 
15. spojovací článek 
16. maticový šroub - velký

Doplňkové díly:
 4x náhradní pouzdro
 na rozpěru

 2x svislá vzpěra KRÁTKÁ
 alternativa k
 předmontované vzpěře
 (pozice 8)

Kleština k opěrkám hlavy:

Mříž začněte montovat ze zavazadlového prostoru. 
Zvolte ty opěrky hlavy Vašich zadních sedadel, na nichž chcete umístit kleštiny 

opěrek hlavy. Zjistíte-li, že je strop Vašeho vozidla příliš nízko, vymente svislé 

vzpěry (8) za přiložené krátké svislé vzpěry (8.a). Nejvyšší stability dosáhnete 

upevněním vzpěr v maximální možné vzdálenosti. Předmontovanou mříž podržíte 

v přibližné požadované pozici a zvolíte ty kovové tyče opěrek hlavy, na něž 

můžete přimontovat kleštiny. vodorovné vzpěry (6) lze posouvat až k objímkám s 

upevňovacími šrouby (9). 

2. Přizpůsobení svislých vzpěr na vzdálenost mezi opěrkami hlavy

co možná největší vzdálenost

Vodorovné vzpěry (6) jsou po otevření sponových uzávěrů (7) svisle posunovatelné. 

DŮLEŽITÉ: K aretování mříže na dimenze již namontovaných kleštin 
doporučujeme uvolnit vždy pouze jednu svislou vzpěru. Mříž tak si tak 
zachová svoji stabilitu během montáže. Otevřete nyní sponové uzávěry (7) na 

jedné straně mříže. Podržte mříž v přibližné požadované poloze. Posuňte vzpěru do 

správné pozice. Potom spony opět uzavřete. Totéž opakujte i na druhé straně.

Přiložte jednu kleštinu ke kovové tyči opěrky hlavy tak, aby byl spojovací clánek 

(15) obrácen k Vám. Velký maticový šroub (16) je třeba umístit směrem dovnitř ke 

středu vozidla. 

Obrázky vedle 1 -3 -
Obr. 1: Vyšroubujte tlačný šroub (11) až na doraz a otevřete kleštinu. Potom 

kleštinou obepněte zvolenou tyč opěrky hlavy.

Obr. 2: Nastavte nyní tlačný šroub tak, aby při uzavření kleštin okolo tyče opěrek 

hlavy zůstala cca 6 mm velká mezera. 

Obr. 3: Potom sklopte malý maticový šroub (13) přes volný konec kleštin a 

přišroubujte kleštiny pevněji k so-bě. Ne zcela utahovat, protože systém musí být 

ještě aretován, a šroub je proto nutno ještě uvolnit. Tento postup opakujte i u druhé 

opěrky hlavy.

3. Předmontování montážních kleštin

Po vyimutí mříže z obalové kartonáže zkontrolujte úplnost obsahu podle obrázku 

vedle (popč dle návodu k předmontaování – podle hruhu balení). Kleštiny opěrek 

hlavy zůstanou volné, protože budou na opěky hlavy předmontovány bez mříže.

pohled shora

nebo nebo
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Zkontrolujte, lze-li mříž s kleštinami nasunout na závity spojovacích článků (15).

V případě A: Ano, pokračujte dále podle bodu 5. 
V případě B: Ne, strop vozidla je příliš nízký, mříž nelze umístit

mezi řadu sedadel a strop. Postupujte takto:

Jednotlivé fáze vedle 1 -3 
Obr. 1: Vyšroubujte malý maticový šroub (4) na horních závěrných spojovacích 

objímkách (5). Vysuňte závitové tyče (2) s rýhovanon maticí (3) a gumovým 

kloboučkem (1). Sundejte objímky (5). 

Obr. 2: Otevřete oba sponové uzávěry (7) horní rozpěry. Rozpěru lze nyní 

vysunout pouze směrem nahoru. 

Obr. 3: Otevřete nyní sponové uzávěry (7) u každé z rozpěr, aby bylo možno 

posunout je nahoru. Tím se na spodních koncích svislých vzpěr odkryjí další otvory 

pro závity šroubu spojovacích článku. Zasuňte opět závitové tyče s křídlovými 

maticemi a gumovými kloboučky co možná nejhlouběji do svislých vzpěr. Nyní lze 

optimálně nastavit celkovou výšku systému vzhledem k výšce volného prostoru až 

ke stropu. 

Je-li mříž přesto ještě příliš vysoká, nahradte svislé vzpěry (8) přiloženými krátkými 

svislými vzpěrami (8a). 

4. Kontrola výšky vestavění

Případ A

Povolte nyní pouze jednu kleštinu na jedné opěrce hlavy otáčením malého 

maticového šroubu a pootočte ji o něco dovnitř. Nyní nasadíte mříž na jedné ještě 

utažené kleštině na závit maticového šroubu. Otočte uvolněnou kleštinu opět do 

správné pozice a prostrčte maticový šroub. Utáhněte všechny maticové šrouby 

napevno. 

Mříž je nyní upevněna na opěrkách hlavy. Nyní nastavíte úhel systému. Povolte 

velké maticové šrouby do té míry, aby bylo možno ozubené věnce spojovacích 

článku stáhnout. Mříž by měla mít nyní jako na obrázku dole mírný sklon ve 

směru jízdy. Utáhněte nyní opět maticové šrouby. Upevněte mříž proti vibracím 

prostrednictvím závitových tyčí s gumovými kloboučky. 

Otáčejte křídlovými šrouby tak dlouho, až se mříž zlehka dotkne stropu. Ne příliš, 

jinak hrozí nebezpečí poškození čalounění stropu! 

Jako poslední uvolníte pojistné šrouby (9) a vysouvací tyče zakončené koulemi (10) 

vysunete k postranním stěnám vozidla. Pojistné šrouby opět utáhnete. 

DŮLEŽITÉ:
Průběžne kontrolujte pevnost šroubových spojení! 

5. Nasazení, aretování a upevnění 

Případ B
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1. Rozpakowanie i montaż wstępny 

System kraty 

przegrodowej

System kraty przegrodowej: 

1. Nakładka gumowa 
1a. Kapturek z tworzywa sztucznego
2. Pręt gwintowany
3. nakrętka radełkowa   
4. Śruba radełkowana - mała 
5. Nasuwka krańcowa 
6. Pręty poziome 
7. Zamek zatrzaskowy 
8. Pręt pionowy z otworami 
8a. Pręt pionowy z otworami KRÓTKI 
8b. Nakładki gumowe
9. Nasuwka ze śrubami unieruchamiającymi 
10. Wysuwalny pręt zakończony kulką 

Zacisk zagłówkowy:
11. Śruba dociskowa 
12. Zacisk 

13. Śruba radełkowana - mała 
14. Krótka rurka łącząca 
15. Złączka 
16. Śruba radełkowana - duża 

Części dodatkowe:
 4x tulejka zapasowa do
 drążka poprzecznego

 2x Wspornik pionowy KRÓTKI
 Alternatywa do    
 zamontowanych wstępnie
 wsporników poz. 8

Zacisk zagłówkowy:

Kratę przegrodową montować od strony bagażnika. Wybrać zagłówki tylnego 
siedzenia, do których zamontowane zostaną zaciski zagłówkowe. W przypadku 
stwierdzenia, że pojazd jest zbyt płaski, aby dojść do zagłówków, należy wymienić 
pręty pionowe (8) na załączone do dostawy KRÓTKIE pręty pionowe (8a). 
Największą stabilność uzyskuje się w przypadku, gdy umocowania są jak najdalej 
od siebie oddalone. W tym celu należy wstępnie zmontowaną kratę przegrodową 
przyłożyć do żądanej pozycji i wybrać te pręty metalowe zagłówków, do których 
można zamontować zaciski. Pręty poziome (6) są przesuwne aż do nasuwek ze 
śrubami unieruchamiającymi (9). 

2. Dopasowanie prętów pionowych do rozstawu zagłówków 

Możliwie szeroko!

Pręty poziome (6) są po otwarciu zamków zatrzaskowych (7) poziomo przesuwne. 
WAŻNE: W celu dopasowania kraty przegrodowej do wymiarów zamontowanych 
już uchwytów zaleca się poluzowanie zawsze tylko jednego pręta pionowego. 
Dzięki temu krata przegrodowa pozostaje stabilniejsza w trakcie montażu. Otworzyć 
zamki zatrzaskowe (7) tylko z jednej strony kraty przegrodowej. Kratę przyłożyć mniej 
więcej do żądanej pozycji. Pręt przesunąć do właściwej pozycji. Następnie ponownie 
zamknąć zatrzaski. Te same czynności powtórzyć po drugiej stronie. 

Zacisk montażowy założyć na metalowy pręt zagłówka w ten sposób, by złączka 
(15) wskazywała w kierunku montującego. Położenie dużej śruby radełkowanej 
(16) powinno być do wewnątrz w kierunku środka pojazdu. 
Obok seria rysunków 1-3 –
Rysunek 1: Wykręcić śrubę dociskową (11) tak daleko, jak tylko możliwe, i 
otworzyć zacisk. Następnie założyć zacisk na wybrany pręt zagłówka. 
Rysunek 2: Teraz śrubę dociskową ustawić tak, by po zamknięciu docisku 
założonego na pręcie zagłówka pozostała 6 mm szczelina. 
Rysunek 3: Następnie wsunąć małą śrubę radełkowaną (13) w wolne zakończenie 
zacisku i docisnąć zacisk dokręcając daną śrubę. Na razie nie dokręcać do oporu, 
gdyż cały system kraty przegrodowej musi być jeszcze wyregulowany, a w tym 
celu śrubę trzeba będzie jeszcze raz poluzować. Powyższą kolejność czynności 

3. Montaż wstępny zacisków montażowych 

Po wyjęciu kraty przegrodowej z kartonu sprawdzić kompletność dostawy na 
podstawie znajdującego się obok rysunku. (ewent. wskazówki dotyczące montażu 
wstępnego - zależnie od statusu opakowania). Zaciski zagłówkowe pozostają luzem, 
gdyż montuje się je wstępnie do zagłówków bez kraty przegrodowej.

Widok z góry

lub

INSTRUKCJA MONTAŻOWA ROADMASTER

lub

PL



Sprawdzić, czy kratę przegrodową wraz z zaciskami można nałożyć na gwinty 
złączek (15). 
Przypadek A: Jeżeli tak, to dalej czytać w punkcie 5. 
Przypadek B : Jeżeli nie, to podsufitka pojazdu jest za nisko – kraty 
przegrodowej nie można wstawić w wolną przestrzeń pomiędzy siedzeniami a 
dachem. Należy postępować w następujący sposób: 
Obok kolejność czynności 1-3 – 
Rysunek 1: Całkowicie wykręcić małą śrubę radełkowaną (4) górnej nasuwki 
krańcowej (5). Całkowicie wyjąć pręt gwintowany (2) z nakrętką radełkową (3) i 
nakładką gumową (1). Zdjąć nasuwki (5). 
Rysunek 2: Otworzyć oba zamki zatrzaskowe (7) najwyższego pręta 
poprzecznego. Teraz pręt można wyjąć, wysuwając go w górę. 
Rysunek 3: Teraz pręt po pręcie otwierać zamki zatrzaskowe (7), by przesunąć je 
wyżej w górę. W ten sposób odsłania się w dolnej części prętów pionowych dalsze 
otwory śrubowe na gwinty złączek. 
Ponownie – możliwie  najgłębiej – wsunąć nagwintowane pręty z nakrętkami 
motylkowymi i nakładkami gumowymi na pręty pionowe. Po dokonaniu powyższych 
czynności można optymalnie dostosować łączną wysokość systemu w wolnej 

4. Sprawdzenie wysokości zamontowania

PRZYPADEK A

Poluzować TYLKO JEDEN zacisk przy zagłówku, lekko odkręcając małą śrubę 
radełkowaną, a następnie nieco przekręcić zacisk w kierunku do środka. Teraz kratę 
przegrodową nałożyć na gwint śruby radełkowanej przy drugim jeszcze nie
poluzowanym zacisku.  Następnie poluzowany zacisk przekręcić do właściwej pozycji i 
wsunąć śrubę radełkowaną. Zamknąć i dokręcić wszystkie śruby radełkowane. 
Teraz krata przegrodowa jest zamocowana na zagłówkach. W kolejnym kroku należy 
ustawić kąt nachylenia systemu. Obie duże śruby radełkowane otworzyć tylko na tyle, 
by dało się przekręcić wieńce zębate złączek. Krata przegrodowa powinna mieć – tak 
jak pokazane jest to na rysunku w dole – lekkie nachylenie w kierunku jazdy. Następnie 
ponownie dokręcić śruby radełkowane. 
Aby zapobiec drganiu kraty przegrodowej unieruchomić ją przy pomocy gwintowanych 
drążków z nakładkami gumowymi. Śruby motylkowe dokręcać tak długo, aż krata 
przegrodowa zacznie lekko dociskać do podsufitki. Nie dociskać zbyt mocno, by nie 
uszkodzić podsufitki. 
Na koniec poluzować śruby nastawcze (9), aby pręty zakończone kulkami rozciągnąć 
aż do ścian bocznych samochodu osobowego. Następnie ponownie dokręcić śruby 
nastawcze. 

WAŻNE:
Od czasu do czasu sprawdzać połączenia śrubowe, czy są prawidłowo dokręcone! 

5. Wstawienie, dopasowanie i unieruchomienie 

PRZYPADEK B
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