
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

NAMIOTU DACHOWEGO 

MOCOWANIE NAMIOTU DACHOWEGO NA POJEŹDZIE 

OSTRZEŻENIE! 

 NIE podejmuj się montażu namiotu dachowego na pojeździe w przypadku problemów 

z kręgosłupem, kolanami bądź z innymi dolegliwościami zdrowotnymi. 

 Pojazd MUSI mieć zamontowany bagażnik dachowy (belki poprzeczne), aby móc 

zamocować namiot dachowy. 

 Belki poprzeczne MUSZĄ posiadać nośność dynamiczną co najmniej 75kg oraz 

MUSZĄ być przymocowane z co najmniej 76cm odstępem między nimi. 

 Jeśli jesteś niepewny jak należy zamocować namiot dachowy lub masz jakiekolwiek 

pytania skontaktuj się z firmą MINI CAMP. 



 

 

 



 

  

Mocowanie namiotu dachowego jest łatwiejsze od bocznej strony pojazdu niż od przodu bądź 

tyłu. 

1. Do zamocowania namiotu dachowego potrzebne są dwie osoby, które będą stać przed 

oraz za nim. 

2. Chwyć płytę znajdującą się na spodzie namiotu dachowego i unieś namiot dachowy na 

wysokość swojego pasa. 

3. Unieś namiot dachowy na wysokość swoich ramion, a następnie powyżej swojej 

głowy. 

4. Ostrożnie wsuń namiot dachowy na belki poprzeczne. 

5. Upewnij się czy namiot dachowy znajduje się na samym środku. 

 



                                                             
 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

 



 

MONTAŻ WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH 

 OSTRZEŻENIE! 

 W czasie mocowania namiotu dachowego na pojeździe, upewnij się, czy każdy 

wspornik został prawidłowo przymocowany. 

 Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować uszkodzeniem, urazem bądź nawet 

śmiercią. 

 

 

 



 

1. Do górnego wspornika [B] włóż dwie śruby [C] zgodne z szerokością belek 

poprzecznych. 

2. Włóż górny wspornik [B] z dwoma śrubami w szynę znajdującą się pod namiotem 

dachowym. 

3. Jedna z osób uniesie namiot dachowy podczas, gdy druga wsunie wspornik [B] nad 

belkę, aby po każdej stronie belki znajdowała się jedna śruba. 

4. Dolny wspornik [A] umieść pod belką tak, żeby śruby przez niego przechodziły. 

5. Nałóż po jednej nakrętce [D] na każdą śrubę [C]. 

6. Powórz procedurę dla pozostałych 3 wsporników i przykręć nakrętki [D] na każdą 

śrubę [C] używając klucza 13mm. 

7. Przykręcaj nakrętki do momentu, aż dolny wspornik [A] zacznie się delikatnie 

wyginać. NIE kontynuuj przykręcania, jeśli wspornik zaczął się już wyginać, 

ponieważ utrudni to ponowny montaż w przyszłości. 

OSTRZEŻENIE! 

 Przed przykręceniem nałóż smar na śruby i nakrętki, aby zmniejszyć ryzyko 

uszkodzenia gwintu. 

 OTWIERANIE POKRYWY 



 

1. Rozepnij dwa paski mocujące wciskając przycisk odblokowujący (zdjęcie powyżej) 

oraz pociągnij za pasek. 

2. Pchnij do góry pokrywę z jednej strony a następnie z drugiej. Sprężyny umożliwią 

automatyczne otworzenie się pokrywy. 

MONTAŻ DRABINY 

 OSTRZEŻENIE! 

 Nieprawidłowe zabezpieczenie drabiny może skutkować uszkodzeniem bądź 

poważnym urazem. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi instrukcjami przed użyciem 

drabiny.  

1. Zawsze upewnij się, czy drabina jest stabilna oraz, czy każdy stopień jest prawidłowo 

zablokowany przed wejściem na nią. 

2. Upewnij się, czy spód drabiny stoi na równym i twardym podłożu. Przeparkuj pojazd, 

jeżeli teren nie pozwala umieścić drabiny na stabilnym, równym podłożu. NIE montuj 

drabiny na nierównym podłożu, kamieniach, piasku bądź błocie. 

3. Ustaw drabinę na ziemi pod kątem około 70° oraz upewnij się, czy stoi stabilnie. 

NIEPRAWIDŁOWY montaż: 

Drabina NIE powinna być za bardzo rozsunięta, ponieważ nie będzie w stanie utrzymać 

użytkowników oraz nie powinna być ustawiona w zbyt pionowej pozycji. 

Po prawidłowym zamontowaniu drabiny postępuj zgodnie z poniższą instrukcją podczas 

wchodzenia i schodzenia z drabiny: 

1. Zawsze trzymaj się boków drabiny obiema rękoma. 

2. Stawiaj krok po kroku. 



3. NIGDY nie stawaj na dwóch najwyżej usytuowanych stopniach podczas wchodzenia i 

schodzenia z drabiny. 

Otwieranie drabiny: 

 

Automatyczne blokowanie: każdy szczebel drabiny ma 2 kołki blokujące, które są blokowane, 

automatycznie wkładane w szczeliny słupków w miejscu, gdy drabina jest rozłożona.: 

Dwa czarne przyciski po obu stronach: 

 Pozycja odblokowana : Pomiędzy przyciskami a dźwigarem znajduje się przerwa 

 Pozycja zablokowana : Przyciski znajdują się bezpośrednio na nodze. 

ZAMYKANIE POKRYWY  



 

1. Złóż drabinę zaczynając od górnych stopni. Pamiętaj, żeby wcisnąć przyciski 

odblokowujące kciukami i uważaj, żeby żaden palec nie został przytrzaśnięty między 

stopniami. 

2. Sięgnij do namiotu dachowego i chwyć czarny nylonowy pasek przymocowany do 

górnej części pokrywy. Pociągnij pasek w dół, aby zamknąć pokrywę. 

3. Schowaj wystający z pokrywy namiotu dachowego materiał. 

4. Opuść pokrywę oraz prawidłowo zapnij paski (blokady). Włóż plastikowy pasek w 

sprzączkę i pociągnij go, żeby upewnić się, czy jest mocno naciągnięty. 

OSTRZEŻENIE! 

 Dzięki paskom mocującym, namiot dachowy pozostaje zamknięty oraz zapewniają 

one, że namiot dachowy nie otworzy się w czasie jazdy. 

 Trudności w całkowitym zamknięciu namiotu dachowego mogą być spowodowane 

zbyt dużą ilością pozostawionej pościeli w namiocie. W takim przypadku wyciągnij 

część pościeli i spróbuj zamknąć namiot dachowy ponownie. 

 Maksymalna prędkość: zalecana maksymalna prędkość z zamontowanym namiotem 

dachowym na pojeździe to 120km/h (70 mph). 



 

 
 


