
   
 

   
 

VisionStar L pro 
Technická data: 

Výřez střechy: 700 x 500 mm 

Tloušťka střechy: 25 až 60 mm 

Poloměr rohu: 23 mm 

Rozměr kupole: 815 x 583 mm 

Výška nad střechou: 105 mm 

Nucená ventilace: 0 až 150 cm2 

Hmotnost: 8,2 kg 

Vnitřní rám: 872 x 610 x 37 mm 

Materiál rámu: Polypropylen 

Materiál poklopu: Polykarbonát 

Rychlostní limit:  

− Příčná instalace: 

− Podélná instalace: 

  

160 km/h 

130 km/h  

Norma: ECE R43 - 019651 

  

INSTALACE A NÁVOD K POUŽITÍ 

Pozorně si přečtěte a prostudujte návod k instalaci a bezpečně ho uschovejte. 

Doporučujeme nechat střešní okno nainstalovat v autorizované dílně.  

Neneseme žádnou zodpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku nesprávné montáže / 

nebo nesprávného provozu.  

OBSAH BALENÍ: 

1x střešní okno s rámem 

1x zatemňovací roletka a síťka proti hmyzu 

1x spojovací materiál 

− 14 ks bočních držáků 

− 4 ks plastové šrouby 

 

 



   
 

   
 

 Pro montáž dále potřebujete: 

− Trvale elastický tmel (např. Dekalin Dekaseal 8936 nebo Sika Sikaflex 252i) 

− 14x Šroub s válcovou hlavou do plechu 3,5 mm / délka jako šířka stěny 

− Pokud se jedná o střechu s masivní dřevěnou vložkou ->  

o 4x šroub s válcovou hlavou 3,5 mm / délka max 10 mm 

  

Bezpečnostní pokyny k instalaci:      

− Přesvědčte se o síle stropu vašeho vozu ještě před montáží. 

− Instalace je možná pouze na rovném vnějším a vnitřním povrchu 

− Zvolte místo k instalaci tak, aby žádné další komponenty na vašem voze (anténa, střešní 

ližiny, apod.), kabely nebo části nábytku nebyly poškozeny nebo nebyla narušena jejich 

funkce. 

− Doporučujeme instalaci se stranou pantů ve směru jízdy.  Případně s otočením na pravou 

nebo levou stranu vozu, ale okno nesmí být umístěno k přední hraně střechy vozidla.  

− Nikdy nestoupejte na kopuli okna. 

− Nenechávejte okno otevřené za jízdy. Před cestou se ujistěte, že je poklop zavřený a 

zajištěný. 

− Střešní okno neotevírejte za silného větru nebo deště. 

− Okno zajistěte při dešti nebo sněžení. 

  

Montáž střešního okna: 

 

     

1. Zbytky lepidla 

Důkladně ošetřete výřez střechy v oblasti montáže a odstraňte  

 veškeré zbytky lepidla. 

2. Postupujte dle pokynů výrobce tmelu. 

Naneste těsnící materiál do těsnícího kanálu horního rámu a posaďte 

jej do výřezu střechy shora.  

3. Našroubujte 14 dodaných montážních šroubů zevnitř na poklop 

horního rámu. 

Utáhněte šrouby až do konce, dokud se nezačne úhel mírně 

naklánět.  

Maximální točivý moment: 0,5 Nm 

4. Opatrně sejměte dva boční kryty vnitřního rámu.  

 

 



   
 

   
 

  

 

Varianta 1.: Masivní dřevěná vložka ve střeše 

Umístěte vnitřní rám doprostřed výřezu a pevně jej přišroubujte běžnými šrouby (malý otvor pro 

šroub). 

  

Varianta 2.: Strop z překližky nebo polyesterové vrstvy 

Umístěte vnitřní rám doprostřed výřezu a označte otvory (velký otvor pro šroub). Před 

zašroubováním vnitřního rámu pomocí dodaných plastových šroubů vyvrtejte otvory pro šrouby. 

  

Umístěte boční kryt rovnoběžně se střechou tak, aby výstupky zapadly do otvorů na rámu. Zasuňte 

kryt směrem k rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí na místo.  

  

Manipulace 

 

Před otevřením okna musí být stažená zatemňovací roleta a 

síťka proti hmyzu. 

Uchopte madlo uprostřed a otočte jej tak, aby se uvolnil 

zámek. 

Stisknutím madla lze nyní otevřít střešní kapotu. Jakmile 

madlo uvolníte, mechanismus otevírání zapadne do této 

polohy. 

Pro zajištění střešního okna znovu otočte a zatlačte opačným 

směrem. Po puštění madla se střešní kryt automaticky 

zablokuje. 

  

  

− Nechejte zatemňovací roletu a síťku proti hmyzu za jízdy otevřenou, aby se zabránilo hluku a 

poškození větrem. 

− Zatemnění neuzavírejte úplně. Při nočním používání nechte otevřené úplně. 

  

Nucená ventilace: 

Střešní okno může být doručeno bez nucené neboli permanentní ventilace. Zkrácením vloženého 

těsnění lze v případě potřeby přestavět střšní poklop. 

 



   
 

   
 

 

 

1. Bez nucené ventilace: 

− Těsnění všude kolem 

 

2. Nucená ventilace 75 cm2 

- boční těsnění zkráceno na 34 cm 

- zadní těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm. 

 

 

3. Nucená ventilace 150 cm2 

- boční těsnění je pryč 

- zadní těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm 

 

 



   
 

   
 

 

 

4. Nucená ventilace 75 cm2 podélná instalace 

- těsnění je na straně pantů zkráceno na 34 cm 

- protilehlé těsnění je zkráceno na dvě části po 8,75 cm 

 

 

5. Nucená ventilace 150 cm2 podélná instalace 

- zadní těsnění zkráceno na 20 cm 

- těsnění na straně pantů není 

- zadní těsnění je zkráceno na dva kusy po 8,75 cm 

 

 

  

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Čištění 

 

Na čištění můžete poklop sejmout uvolněním 

plastových šteftů. 

NEZTRAŤTE ŠROUBY, KTERÉ POTŘEBUJETE K 

ZAJIŠTĚNÍ POKLOPU. 

Na čištění používejte výhradně čistou vodu a 

měkkou houbu. 

Ostré čistící prostředky by mohly plast poničit a učinit ho tenčí - tedy náchylnějším k polámání.  

Pro snadnější fungování otevíracího systému ošetřete posuvné části tenkou vrstvou vazelíny nebo 

WD40.  

Ošetřete gumové těsnění mastkem a suchým hadříkem.  

Pozor na  opětovné nasazení poklopu a řádné zacvaknutí šteftů na místo.  

Štefty budou nasazeny plochou stranou nahoru. 

Síťku proti hmyzu a zatemňovací roletku můžete očistit štětečkem, suchým hadříkem nebo 

prachovkou.  

Důrazně nedoporučujeme mokré čištění síťky proti hmyzu a zatemňovací roletky. 

 


