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Trapă cu jaluzele și plasă de 
tantari retractabile 
pentru în rulote sau autorulote 

 

 

VisionStar L pro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date tehnice: 

Inclus în livrare 
1x trapa cu cadru exterior 

1x rama interioarar cu jaluzea si plasa de tantari 

1x piese de fixare (14 suporturi de fixare, 4 șuruburi mari din plastic) 

Suplimentar necesar pentru instalare (nu este inclus în livrare) 

1x Mastic de etanșare elastic, de exemplu Dekalin Dekaseal 8936 sau etansant 

SikaLastomer®-710 

14x Șuruburi de fixare pentru cadrul superior 3,5 mm / lungimea egala cu 

grosimea tavanului + aproximativ 10 mm pentru ca șurubul să ajunga la rama 

superioara. 

Explicația simbolurilor 
 

 
 

Instrucțiuni de siguranță și de instalare 
• Verificați grosimea acoperișului vehiculului dumneavoastră înainte de montare. 

• Trapa trebuie montata numai pe o suprafață plană a acoperișului, atât în 
interior, cât și în exterior. 

• Alegeți o poziție de montaj care să nu interfereze cu alte componente montate pe 
acoperiș (de exemplu, suporturi de acoperiș/antena etc.) și evitați cablurile electrice 
și mobilierul instalate în interior, care ar putea împiedica funcționarea corectă a 
luminatorului de acoperiș. 

 
 
 
 
 
 

RO Instrucțiuni de instalare și funcționare 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala trapa. 

Nu putem fi trași la răspundere pentru montarea, manipularea sau funcționarea incorectă. 

Orice defecțiuni ale produsului legate de producție și de materialele utilizate trebuie să ne 

fie notificate imediat prin intermediul unui distribuitor autorizat. 

Cadru interior 

• Recomandăm instalarea cu partea cu balama în direcția de deplasare. Daca nu este 
montata in partea din fata, trapa poate fi pozitionata pe lungime, cu balamale în 
partea dreaptă sau stânga a vehiculului. 

• Nu stați niciodată pe capacul trapei! 

Nu deschideți trapa in timpul mersului. Trapa trebuie inchisa înainte de călătorie. 

•       Nu deschideți trapa pe vânt puternic sau pe ploaie. 

• Închideți trapa pe ploaie sau ninsoare. 

NOTĂ 
Informații deosebit de importante. 

ATENȚIE! 
Nerespectarea poate duce la deteriorarea materialului. 

AVERTISMENT! 
Notă privind siguranța: Risc grav de rănire. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
MPK Metall- und 

Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG 
Friedrich-Ebert-Str. 298-300 

D-58566 Kierspe 

mpk-kierspe.de 

Deschidere 700 x 500 mm 

Grosimea acoperișului 25 până la 60 mm 

Dimensiuni capac 815 x 583 mm 

Înălțimea peste acoperișului 105 mm 

Suprafata ventilație 0 până la 150 cm² 

Greutate 8,2 kg 

Dimensiune cadru interior 872 x 610 x 37 mm 

Material cadru exterior Polipropilenă 

Material capac trapa  Policarbonat 

Limita de viteză:  

instalat pa latime 

 

160 km/h 

instalat pe lungime 130 km/h 

Autorizare ECE R43 -019651 
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Instalare Deschidere  
inchidere

 

 
Pentru a deschide trapa, jaluzeua si plasa de tantari trebuie să fie deschise. 

 
Deblocati mecanuismul prin rasucirea barei transversale de la mijloc spre 
partea de deschidere. Apoi împingeti bara transversala pentru a deschide 
capacul trapei. De îndată ce eliberați bara transversală, mecanismul de 
deschidere se fixează în această poziție. 

 

Pentru a închide trapa, rotiți-l din nou și împingeți-l înapoi în direcția 
opusă. Când se ajunge la poziția finală, plafoniera se blochează automat. 

 

• Țineți jaluzeaua si plasa de tantari deschise în timpul mersului pentru a evita 
zgomotul produs de vibratii și deteriorarea lor. 

• Pentru a evita acumularea de căldură, nu închideți complet jaluzelele în timpul 
zilei. Tineti-le deschise atunci când nu folosiți vehiculul. 

 
Ventilație permanentă 

Trapa este furnizata fără ventilație permanentă (cu garnitura integral aplicata). Dacă este 
necesar, trapa poate fi modificata prin scurtarea garniturii in modul urmator: 

partea cu balama 

Vă rugăm să curățați cu grijă suprafata de montaj inainte de 
aplicarea materialului de etanșare. 

Urmați instrucțiunile producătorului de materiale de etanșare. 
Separați ramele interioare și exterioare și montați rama 
exterioară pe partea exterioară a deschiderii acoperișului pe un 
strat de material de etanșare. 
 

Așezați cele 14 suporturi de fixare pe găurile pentru șuruburi 
din interiorul cadrului. 
Se fixează cu șuruburi. Strangeti pană suporturile încep să se 
deformeze. 
 

   Max. Cuplu de torsiune 0,5 Nm. 

 

Pentru a monta rama interioară, desfaceti ușor capetele 
profilelor pentru a avea acces la gaurile pentru suruburi. 

 
 Versiunea 1: Suport din lemn sub acoperiș: 

Fixati cadrul interior de cadrul exterior. Folosiți cele patru găuri 
mici pentru a fixa cadrul interior cu șuruburi în suportul de lemn. 

 

Versiunea 2: Tavan din placaj / strat de poliester Fixati 
cadrul interior de cadrul exterior și marcați găurile (gaura mare 
pentru șuruburi). 
Pregătiți găurile pentru șuruburi și înșurubați cadrul interior cu 
șuruburile din plastic furnizate. 

 

Montați din nou capacele interioare ale cadrului prin 
localizarea urechilor de fixare și glisarea lor cu grijă pe cadru 

 

Fără ventilatie 

Garnitură de cauciuc pe 
toată suprafața 

Cu ventilatie 75cm² 

Garniturile laterale de cauciuc au 
fost scurtate la 34 cm. 
Garnitura de cauciuc din spate 
scurtată la două secțiuni de 8,1 cm 
fiecare 

Cu ventilatie 150 cm² 

Garnitura laterală de cauciuc  
complet îndepărtată 

Garnitura de cauciuc din spate 
scurtată la două secțiuni de 8,1 
cm fiecare 

Cu ventilatie 
75cm² pe lungime 

Garnitura laterala a 
fost scurtată la 45 cm. 

Garnitura din partea 
opusă a fost scurtată la 
două secțiuni de 8,1 
cm fiecare. 

Cu ventilatie  
150cm² pe lungime 

Garnitura de 
cauciuc din spate a 
fost scurtată la 20 
cm. 

Garnitura de cauciuc 
din partea balamalei 
este îndepărtată. 

Garnitura din partea opusă 
a fost scurtată la două 
secțiuni de 8,1 cm fiecare. 

 

Var.1 

Var. 2 
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Curățare 
 

 
Pentru o curățare mai ușoară , capacul poate scos de pe 
rama interioară prin desfacerea elementelor de sustinere 
din plastic. 

Nu slăbiți niciun șurub utilizat pentru fixarea 

capacului sau al mecanismului de deschidere. 

 
Folosiți numai apă curată și un burete moale. 

 
 

Solvenții pot ataca plasticul și îl pot deteriora. 
 

După curățare, ungeti mecanismele de deschidere cu un strat subțire de vaselină sau WD40. 

Garniturile de cauciuc pot fi întreținute cu pudră de talc. 

Aveti grija ca elementele de fizare/sustinere din plastic să se fixeze în poziția de blocare atunci 

când reinstalați capacul. Pivoții brațului  trebuie reinstalați cu partea plată spre cupolă. 

 
Curățați jaluzelele plisate cu o perie moale, o cârpă uscată sau un ștergător cu pene. 

Nu curățați jaluzelele cu nici un fel de substanta lichida deoarece aceasta poate 

deteriora plasa de insecte și jaluzelele plisate. 

 
 

 
 


