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Czy to słońce, czy to 
deszcz – ScooterPac 
osłoni Cię!
Zapoznaj się z 
niniejszą instrukcją i 
w pełni wykorzystaj 
możliwości dachu.
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Przed rozpoczęciem użytkowania dachu zalecamy zapoznanie się z niniejszymi informacjami. Te 
ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie 
długoterminowego użytkowania dachu. Niniejszą instrukcję należy zachować do wglądu w 
przyszłości. Firma ScooterPac nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z 
nieprawidłowego użytkowania lub niestosowania się do instrukcji.

Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji są poglądowe, faktyczna wersja dachu może różnić się 
od zaprezentowanej. Firma ScooterPac zastrzega sobie prawo do poprawek i zmian niniejszej 
instrukcji bez zawiadomienia. Dach może być montowany wyłącznie przez sprawną fizycznie 
osobę, z wykorzystaniem wyszczególnionych narzędzi.

Podczas montowania dachu do pojazdu należy uwzględnić przewidziane punkty mocowania. 
Firma ScooterPac nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenia i obrażenia ciała 
wynikające z wykorzystania nieodpowiednich punktów mocowania w pojeździe lub 
nieprawidłowego zamocowania dachu do pojazdu.

Ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
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Korzystanie z dachu

- Upewnij się, że dach jest prawidłowo zamocowany do pojazdu i wszystkie czynności
  montażowe zostały wykonane.
- Trzymaj palce z dala od elementów ruchomych i korzystaj tylko z punktów przeznaczonych do
  manipulowania, wyszczególnionych w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że dach jest użytkowany we właściwy sposób oraz drzwiczki z obu stron pojazdu
  są całkowicie zamknięte podczas użytkowania.
- Korzystaj z dachu wyłącznie w pojazdach wyposażonych we wszystkie wymagane punkty
  mocowania.
- Sprawdź, czy wszystkie mocowania są zabezpieczone, a w przypadku wykrycia uszkodzeń lub
  wad elementów nie korzystaj z dachu.
- W celu zakupu części zamiennych do dachu skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
  ScooterPac.
- Dach może być użytkowany wyłącznie w pozycji całkowicie rozłożonej lub całkowicie złożony i
  zakryty pokrowcem ochronnym.
- Nie podejmuj prób składania lub rozkładania dachu, gdy siedzisz na pojeździe.
- Nie korzystaj z rozłożonego dachu, gdy prędkość wiatru przekracza 11 m/s.
- Dach zaprojektowano do użytkowania wyłącznie na drogach i nawierzchniach utwardzonych.
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Prezentacja dachu

Miejsce na kosz

Osłona Luxury Perspex

Duże suwaki dostępowe

Kolorowe rzepy
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Mechanizm blokady

Uniwersalny
wspornik montażowy

   Czop montażowy



Instrukcja skrócona

Zamontuj dach 
do pojazdu
zgodnie z 
iniejszą 
instrukcją.

Wskazówka: Poproś lokalnego dystrybutora o zamontowanie dachu lub 
zapoznaj się z instrukcją szczegółową na str. 11.

Następnie rozłóż 
ramę dachu.

15 min 30 sec



Rozłóż 
części boczne. 

Zapnij suwaki 
po okach, aby 
uzyskać pełną 
ochronę!

6
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Zawartość przesyłki 
Co jest w opakowaniu?

2. Czop x 1 3.
Nakrętka M8 
Zabezpieczeniem 
lonowym x 2

4. Podkładka M8  x 2

1. Rama x 1

10.

Śruba M6
z łbem 
sześciokątnym 
x 1

11.
Nakrętka M6 z 
zabezpieczeniem 
nylonowym x 1

Uwaga! Opakowanie zawiera małe elementy. Produkt nieprzeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
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12. Podkładka M6  x 2

8. Śruba M8 x 45mm x 39. Rzep

5. Pokrycie x 1 4. Torba x 1

7. Śruba M10 x 45mm x 1 9. Pakiet 
montażowy



Wymagane narzędzia

Klucze do wkrętów 
z sześciokątnym gniazdem  
(4mm/5mm/6mm) 

Narzędzia opcjonalne

Klucze  
(10/13mm)

Klucz nasadowy 
(10 mm/13 mm) 

             Nożyczki
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Parametry techniczne

Szerokość

610 mm

610 mm

610 mm

610 mm

Rozmiar 
M

M

M

M

L 

L 

Wysokość

1630 mm

Długość 
1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

Produkt 
Antares 3/4 

Venus 3V/4V 

Venus 4 sport 

Ceres 3/4 DL 

Carpo 2 

Mercurius 4 LTD



Krok 1. Zamocuj czop, wsuwając go w płytę montażową na ramie. 
Następnie mieść śrubę M6, ale jeszcze jej nie dokręcaj.
Dokręć nakrętki M8. Na ońcu okręć nakrętkę M6.

Montaż dachu do pojazdu



Krok 3. 
A) Wsuń czop na pręt pomocniczy, a następnie umieść dostarczoną śrubę 

M8x45 w nakrętce w pręcie pomocniczym i dokręć ją.
B) Jeżeli w pręcie pomocniczym nie ma nakrętki, może być konieczne włożenie 

śruby na wylot. (może być konieczne wykonanie otworu przelotowego o średnicy 
8 mm przez pręt pomocniczy i zop).

A B

12Wskazówka: najpierw otwórz uniwersalne wsporniki montażowe na ramie.



Krok 4. Usuń śruby z podłokietników w pojeździe.

Wskazówka: jeżeli podłokietniki są zamocowane bezpośrednio do fotela,
usuń górną śrubę – patrz rys. 1. Rys. 1



Krok 5. Uwaga: przed rozpoczęciem realizacji tego kroku zapoznaj się z treścią na str. 15.
Poluzuj uchwyty szybkomocujące (A) na wsporniku montażowym oraz śruby z łbem z 
sześciokątnym gniazdem w uchwytach plastikowych (B). Następnie zamocuj wsporniki 
do podłokietników przy użyciu uprzednio usuniętych śrub (lub w razie konieczności 
przy użyciu dostarczonych śrub 45 mm). Upewnij się, że we wszystkich nakrętkach z 
zabezpieczeniem nylonowym śruba wystaje przynajmniej 2 mm. Ustaw wsporniki w 
pozycji maksymalnie zbliżonej do poziomu, a następnie dokręć śruby z łbem z 
sześciokątnym gniazdem w tulejach plastikowych.

14Wskazówka: końce wspornika montażowego można ustawić w górę lub w dół, 
w zależności od modelu pojazdu.

A

B



Jeżeli nie możesz ukończyć poprzedniego kroku z powodu braku odpowiednich śrub lub 
odpowiednich punktów montażowych, możesz użyć dostarczonych w tym celu mocnych 
rzepów. Poprowadź rzepy poprzez wsporniki (rys. 2) i zaczep je wokół ramion fotela pojazdu. 
Upewnij się, że rzepy są napięte i uniemożliwiają przesuw.

(Rys. 2)
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Krok 6. Po wstępnym zamontowaniu plastikowego mocowania pchnij je w górę 
głównej ramy, a następnie dokręć przy użyciu 3 śrub z łbem z sześciokątnym 
gniazdem (rys. 3). Upewnij się, że rama jest mocno i bezpiecznie dokręcona, przez 
co uniemożliwia przesuw. Ramię teleskopowe powinno być umieszczone w rurze 
zewnętrznej wystarczająco głęboko, aby zapewnić prawidłowe mocowanie w 
uchwycie szybkomocującym.

Przed kontynuowaniem czynności spójrz od tyłu na pojazd i upewnij się (rys. 4), że dach 
jest ustawiony poziomo. W razie konieczności ustaw ramiona. W tym celu poluzuj śruby z 
łbem z ześciokątnym gniazdem i przesuwaj ramiona w górę lub w dół.

 (Rys. 3)

X

 (Rys. 4)



Krok 7. Możesz teraz rozłożyć ramę dachu i zamocować pokrycie chroniące przed wpływami 
atmosferycznymi. Umieść pokrycie w górnej części ramy i ozłóż je.
Zapnij suwaki na bokach dachu i zamocuj prawidłowo rzepy osłony przedniej.
Mocowanie do ramy wykonaj przy użyciu wszystkich 6 dostarczonych rzepów. (Otwórz rzwiczki 
pokrycia z lewej strony, aby zabezpieczyć paski mocujące po prawej stronie i na odwrót).

Może zaistnieć konieczność przesunięcia fotela do przodu oraz zmiany położenia lub 
usunięcia lusterek, aby uniknąć ich kolizji z bokami dachu.



Dach jest gotowy do użytkowania!

W niektórych modelach pojazdów dach może zasłaniać światła.
W przypadku zasłonięcia świateł nie należy korzystać z pojazdu na drogach. 18



Szczegółowa instrukcja użytkowania dachu

Wskazówka: schemat części znajduje się na str. 7.

Składany dach ScooterPac łączy funkcjonalność i estetykę.

Wśród wielu innowacji stanowiących o wygodzie jego użytkowania znajdują się 
m.in. kolorowe rzepy i wyjątkowo elastyczny materiał.

Zastosuj się do prostych zaleceń przedstawionych dalej, aby w pełni wykorzystać potencjał 
dachu ScooterPac.



Instrukcja użytkowania dachu
Krok 1. Usuń pokrycie, rozpinając rzep w dolnej części i podnosząc je. Następnie podnieś 
ramę główną do góry i ustaw we właściwym położeniu.
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Krok 2. Trzpień w bocznej części ramy wsunie się w otwór.

Klik!

21



Krok 3. Rozłóż osłonę przednią w dół.

22



Krok 4. Rozłóż przedni panel zabezpieczający w dół na przedzie pojazdu.
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Krok 5. Teraz możesz rozłożyć boczne panele zabezpieczające z części tylnej na boki.

24



Krok 6. Trzymając górny narożnik panelu bocznego, zapnij suwak w kierunku przodu pojazdu. 
Powtórz tę czynność po drugiej stronie.

25



Krok 7. Zabezpiecz pokrycie w przedniej części pojazdu, korzystając z 
ednego z poniższych sposobów:

1) Rzep centralny dookoła zderzaka.

Upewnij się, że rzep centralny jest zabezpieczony lub usunięty, gdy nie jest 
wykorzystywany, aby uniknąć wkręcenia w koła. 26

1.



Krok 8. Dach jest teraz gotowy do użytku. Aby uzyskać dostęp do pojazdu, po rostu 
rozsuń suwak od dolnej części dachu.

27



Przypadek wypychania pokrycia od środka przez koszyk przedni (rys. 5). Usuń 
rzep dostępowy otworu na kosz, ustaw kosz na zewnątrz i umieść na nim rzep.

(Rys. 5) (Rys. 6)

X
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W celu otwarcia dachu na przejściach ulicznych lub w celu skorzystania ze skrzynki pocztowej 
itd. po prostu odsuń suwak boczny od tylnej części dachu.

Pojazd nie może poruszać się z dachem w tej pozycji.



Składanie dachu
Krok 1. Odsuń suwak dachu od części dolnej, przytrzymując część środkową (1).
Ułatwi to wykonanie kolejnej czynności. Następnie zepnij żółty rzep w górnej części panelu 
bocznego z dolną częścią panelu bocznego.

30
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Krok 2. Następnie złóż panel boczny, dopasowując szare rzepy.
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Krok 3. Złóż panel za pojazdem, dopasowując czerwone rzepy i składając materiał dookoła 
tylnej części ramy. Wykonaj tę czynność po obu stronach.

32



Krok 4. Odepnij rzep zabezpieczający na przedzie i złóż przedni panel zabezpieczający, 
dopasowując pasek rzepu do paska w górnej części osłony przedniej.

33



Krok 5. Złóż osłonę do części górnej.

Zachowaj ostrożność przy składaniu tej części w dół, aby uniknąć przygniecenia rąk. 34



Klok 6. Wyciągnij trzpień i złóż ramę w dół do tylnej części pojazdu.
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Klok 7. Nałóż pokrycie na dach, aby je zabezpieczyć.

36



Konserwacja dachu ScooterPac

Materiał dachu ScooterPac jest specjalną tkaniną odporną na pleśń i wilgoć. Jednakże 
nie umożliwia to uniknięcia najczęściej powstających zabrudzeń!
Zalecamy czyszczenie dachu przy użyciu gąbki i łagodnego roztworu płynu 
czyszczącego z wodą.  NIE STOSOWAĆ WYBIELACZY.

Przed ponownym użyciem pozostaw całkowicie rozłożony dach do wyschnięcia w dpowiednio 
wentylowanym miejscu.
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Pieczęć 
dystrybutora

®




