Návod k použití
Egoé Nestbox

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, obsahuje
důležité informace o uvedení produktu do provozu
a o zacházení s ním. Vždy se řiďte bezpečnostními
pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda
jsou všechny díly správně nainstalovány. Jestliže máte
nějaké otázky nebo si nejste něčím jistí, kontaktujte
vašeho prodejce. Návod pečlivě uschovejte a případně
jej předejte třetí osobě.
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Nestbox je kempingová autovestavba, která je určena
k jednoduchému vložení do zavazadlového prostoru,
díky čemuž promění váš vůz v kempingové auto. Do několika minut ji lze ukotvit ve voze pomocí čtyř kotvících
popruhů a rozložit.

3. Nestbox modul voda

!!!Během jízdy musí být Nestbox ukotven v souladu
s montážním návodem. Rošt s matrací musí být ve
složené formě připevněn pomocí popruhu ke korpusu autovestavby, aby se zamezilo volnému pohybu
jakýchkoliv částí a příslušenství. Z bezpečnostních
důvodů jsou pohyblivé části autovestavby Nestbox
vybaveny aretací, která v době převozu drží všechny
díly pohromadě. Jakékoliv jiné použití, než je popsáno
v tomto návodu, je důvodem k vyloučení záruky a ručení. Toto platí i pro přestavby a jakékoliv změny.
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1.2 Obsah balení Nestbox
korpusu

1. Nestbox
– korpus

1× korpus Nestbox

4× popruh Yale s kotvícími háky a přezkou

1× popruh na uchycení matrace

1.1 Popis kempingové
autovestavby Nestbox
Kempingová autovestavba Nestbox se skládá z hlavního
korpusu s prostorem pro moduly vařič, voda, dále pro
lednici, a kromě modelu NST HI 300 a NST CA 200,
také vyjímatelných šuplíků a textilních kapes. Základní
korpus je vyroben z železných profilů, které jsou
komaxitovány práškovou barvou, březové překližky
s povrchem HPL a melaminované překližky, spojovacích
dílů z nerezu, oceli a speciální textilie Batyline.
Kempingová autovestavba Nestbox je vybavena
výsuvným mechanismem s aretací, která zabraňuje
jejímu nežádoucímu vysouvání/zasouvání. Horní
deska autovestavby Nestbox je zároveň prvním dílem
skládacího roštu, viz spací sada.
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1× nůž a prkýnko (u všech typů mimo NST HI 300)

1× pořadač na příbory (jen u typu NST HI 300, NST RO 710)

1× sekera (jen u typu NST SU 500)

Pokud zavazadlový prostor vašeho vozidla neobsahuje
kotvící body (oka, háky), můžete si doobjednat u svého
dodavatele.
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1.3 Montáž Nestbox
korpusu
Bezprostředně po vybalení zkontrolujte, zda je obsah
dodávky kompletní a zda je bez poškození.
Před samotným vložením korpusu autovestavby
Nestbox do vozu, je nutno zajistit, aby na podlaze
zavazadlového prostoru nebyly žádné neoriginální
doplňky nebo zavazadla, která by bránila správnému
usazení vestavby a jejímu ukotvení.

Než vložíte Nestbox do vozu, vyjměte z něj jednotlivé
moduly – modul voda, modul vařič a lednici. Takto
odlehčenou vestavbu snáze vložíte do zavazadlového
prostoru vozu.
Vyjměte modul
voda
Vyjměte modul
vařič

Vyjměte lednici

Do předem připraveného zavazadlového prostoru vložíte odlehčenou vestavbu.

Následně Nestbox korpus ukotvíte k originálním
kotvícím bodům pomocí čtyř popruhů Yale. Jednotlivá
vozidla, se kterými je kempingová autovestavba Nestbox
kompatibilní, mají kotvící body (oka, háky, kolejnice),
ke kterým je autovestavba Nestbox kotvena. Pokud váš
nákladní prostor neobsahuje originální oka, můžete si
doobjednat a následně je nainstalovat do kolejnic vozu.
Popruhy mají certifikaci Dekra. Jedná se o šití popruhu,
přičemž každý popruh je testován na 220 kg. Certifikace je značená modrou cedulkou na popruhu.
Při vkládání a kotvení autovestavby Nestbox dbejte na
dostatečný prostor mezi vestavbou a zadními dveřmi
vozu a vyvarujte se tak jejich poškození.
Kotvení se provede jak v zadní, tak v boční nebo přední části vestavby. !!!Pozor!!! Je důležité ukotvit nejprve
zádní část autovestavby, až poté je možné kotvit část
přední.
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Boční část autovestavby Nestbox: nachází se kotvící
oka vašeho vozu po bocích autovestavby? Pokud ano,
použijte následující postup.
Zadní část autovestavby Nestbox: popruh zahákněte
hákem všitým na popruhu do kotvícího bodu A a volný
konec popruhu je protažen kotvícím bodem vozu B
(pokud váš nákladní prostor neobsahuje originální oka,
můžete si doobjednat oka od nás a následně je nainstalovat do kolejnic vozu). Po protažení se volný konec
popruhu vrací zpět k háku, kde je všitá jistící přezka.
Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne, celý
popruh utáhne a přezkou zajistí proti povolení. Stejný
postup provedeme na protější straně.

jistící přezka
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K ukotvení použijeme kotvící body C na autovestavbě
a originální kotvící oka vozu D umístěné v zadní části
vozu po bocích vestavby. Budeme postupovat stejně
jako u zadní části vestavby. Popruh se zahákne hákem
všitým na popruhu do kotvícího bodu C a volný konec
popruhu je protažen kotvícím bodem vozu D. Po protažení se volný konec popruhu vrací zpět k háku, kde je
všitá jistící přezka. Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne a celý popruh utáhne a přezkou zajistí proti
povolení. Stejný postup provedeme na opačné straně.

kotvící bod A

kotvící bod C

kotvící bod B

kotvící bod D
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Přední část autovestavby Nestbox: pokud se kotevní
body vašeho vozu nachází pod umístěným Nestboxem,
v zadní části vozidla, potom použijte následující postup.
Ujistěte se, že máte vestavbu řádně ukotvenou v zadní části, viz kotvení zadní části Nestboxu. Následně
otevřete prázdný hlavní šuplík, což vám zajistí snadný
přístup ke spodní části kovového rámu Nestboxu a kotevním bodům E.

Druhou stranu popruhu vedeme nad konstrukcí zadního
rámu směrem k přední části, kolem které ho 3× obmotáme.
Následně popruh provlečeme pod kotevním bodem E
a směřujeme zpět k přezce.

kotvící bod E

Konec popruhu Yale zakončený přezkou obtočíme
jednou kolem zadní části rámu tak, aby přezka vedla
spodní částí.

Touto přezkou se volný konec popruhu protáhne, celý
popruh takto utáhne a přezkou zajistí proti povolení.
Stejný postup provedeme na opačné straně.

kotvící bod E
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Do řádně ukotvené autovestavby nyní můžeme vložit
moduly a to tak, že vysuneme hlavní spodní šuplík autovestavby, zaaretujeme a od levého kraje (čelem k vestavbě) vložíme postupně moduly vařič, voda, lednice.

Hlavní šuplík je aretován v zasunuté i vysunuté poloze a odjistíme ho vždy mírným tahem nahoru za obě
poutka, jež jsou umístěna každé na jedné spodní straně
šuplíku.

Produkt je kotven tímto způsobem a vše je možné
vyjmout bez použití nářadí, jedná se v tomto případě
o náklad přepravovaný ve vozidle. Náklad musí být při
přepravě zajištěn.

1.4 Technická data
Technická data autovestavby jsou dodávána spolu
s návodem podle daného typu vozidla.
Pokud jste nenašli váš vůz v nabídce, neváhejte nás
kontaktovat na nest@egoe.eu.
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Nestbox sady
Kempingová autovestavba Nestbox je složena z jednotlivých sad, kterými se naplňuje prázdný korpus:
Nestbox kuchyňská sada (modul vařič, modul voda,
lednice), která je umístěna ve spodním hlavním šuplíku.
Nestbox spací sada (rošt, matrace, žebra), která je
připojena pomocí rychloupínacích šroubů k horní desce
autovestavby Nestbox.

2.2 Obsah balení
1× hlavní konstrukce

1× vysoký plastový šuplík

2. Nestbox
– modul vařič
2.1 Popis modulu vařič
Modul vařič je součástí kuchyňské sady a slouží k přípravě jídla. Jednoduchým způsobem ho umístíme do
hlavního šuplíku ukotveného Nestbox korpusu. Modul
je tvořen hliníkovou konstrukcí s nerezovými částmi
a z březové překližky s povrchem HPL.
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1× široký plastový šuplík

1× taštička z materiálu Batyline

2× plynová kartuše s neoprenovým obalem

2× kempingový hořák

3× nerezové clony proti větru
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2.3 Návod k použití
modulu vařič
Modul jednoduchým vložením umístíme do vysunutého
šuplíku Nestbox korpusu.
Uchopením poutka a jeho vytažením nahoru modul
rozložíme.
Rozložením nám vznikne pracovní plocha, kterou je
možno využít pro odkládání.
Vařič obsahuje dvě propanbutanové kartuše, které jsou
osazeny hořáky.
Otočením ventilu na kartuši pustíme plyn a zapálíme
hořák.
Horké předměty (kastroly, ešusy…) smí být pokládány
pouze na samotné hořáky, nikoliv však na pracovní
plochu modulu vařiče ani na jinou plochu vestavby, jejíž
povrch je tvořen překližkou nebo HPL povrchem.
Modul vařič lze složit do původního stavu sklopením
desky.
Celý modul je mobilní. Tzn. že si ho v případě potřeby
můžete přenést kam je zrovna potřeba. Lze vyjmout
jednotlivé hořáky i s kartuší a použít pro vaření samostatně např. při túře.

2.4 Technická data
Technická data se liší pro různé typy vestaveb.
Technický list je proto dodáván pro každé auto zvlášť.

2.5 Údržba
Údržba se provádí ručním čištění houbičkou, hadýrkem
a mýdlovou vodou. Jiný způsob čištění může výrobek
poškodit. Na závady způsobené nesprávným čištěním
se nevztahuje záruka.
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3. Nestbox
– modul voda
3.1 Popis modulu voda
Modul voda je součástí kuchyňské sady a slouží k přípravě jídla nebo základní hygieně. Modul jednoduchým
vložením umístíme do hlavního šuplíku ukotvené autovestavby Nestbox. Modul je tvořen hliníkovou konstrukcí
a březovou překližkou s HPL. Ovládaní probíhá pomocí
kohoutku.
!!!NEVYSTAVUJTE MRAZU!!!
Před dlouhodobým uložením vyprázdněte veškerý obsah kanystrů a nechte běžet čerpadlo bez zdroje vody,
dokud z kohoutku nepůjde pouze vzduch (cca 30 s).
Doporučujeme průběžně systém čistit následujícím
způsobem:
Naplňte kanystr čistou vodou a přidejte desinfekční
prostředek (řeďte dle instrukcí uvedených na obalu).
Poté nechte obsah kanystrů protéct systémem modulu
voda, včetně umyvadlové baterie a sprchové hadice.
Po vyprázdnění kanystru ho znovu naplňte čistou vodou
a celý systém opět propláchněte.
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3.3 Návod k použití
modulu voda

3.2 Obsah balení

1× hlavní konstrukce s čerpadlem a hadicí s rychlospojkou

1× vyjímatelné skládací umyvadlo

2× 12l kanystr

1× plastový šuplík a 1× praktická taštička z materiálu Batyline

1× umyvadlová baterie

1× sprcha se 150 cm hadicí

Modul umístíme do hlavního šuplíku ukotvené
autovestavby Nestbox.
V zadní části modulu voda se nachází zásuvka určená
pro zapojení spirálového napájecího kabelu, který
zapojíme do 12V elektrické přípojky nebo externího
zdroje v zadní části vozu.
Uchopením poutka a jeho vytažením nahoru modul
rozložíme.
Umyvadlo rozložíme zatlačením na jeho dno. Součástí
jsou dva dvanáctilitrové kanystry na vodu.
Ovládání probíhá pomocí kohoutku, a to tak, že modul
voda obsahuje sací čerpadlo, které nasává vodu
z kanystru a natlakuje ji směrem pod kohoutek. Pomocí
kohoutku můžeme regulovat tlak vody.
Máme dvě možnosti, jak vodu spustit. Buď nasadíme
na nástrčnou rychlospojku umyvadlovou baterii, anebo
sprchu.
Umyvadlo lze vyjmout a vodu jednoduše vylít.
Celý modul voda lze složit do původního stavu
sklopením desky umyvadla.

3.4 Technická data
Technická data se liší pro různé typy vestaveb.
Technický list je proto dodáván pro každé auto zvlášť.

3.5 Údržba
Údržba se provádí ručním čištění houbičkou, hadýrkem
a mýdlovou vodou. Jiný způsob čištění může výrobek
poškodit. Na závady způsobené nesprávným čištěním
se nevztahuje záruka.

1× spirálový napájecí kabel
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4. Nestbox
– spací sada
4.1 Popis spací sady
Spací sada slouží ke spánku a odpočinku uvnitř auta
i mimo něj. Je složena ze skládacího roštu, podpůrných
žeber nebo univerzální podpory roštu (liší se dle typu
vozu) a matrace.
Skládací rošt je vyroben z březové překližky. Skládá se
ze tří částí, spojených pomocí nerezových pantů, díky
kterým lze rošt rozložit i složit.
Rošt se rozkládá do horizontální polohy třemi způsoby:
na tři podpůrná žebra, pomocí podpůrných žeber
a stabilizačních prvků, pomocí univerzální podpory
roštu. Viz samotný návod.
Spací sada je tvořena také skládací matrací, která
je vyrobena z kompozitní pěny se sendvičovým
uspořádáním a protiskluzovým materiálem na spodní
straně. Je potažena vysoce kvalitní čalounickou látkou,
která jí dodává potřebnou hebkost. Velkou výhodou
je její udržitelnost, a to díky nano úpravě technologie
Aquaclean®. Tyto matrace se vyrábí v několika
barevných variantách.

4.2 Návod k použití
spací sady
!!!Během jízdy musí být celá spací sada (rošt s matrací)
ve složené formě připevněna pomocí bezpečnostního
popruhu ke korpusu autovestavby, aby se zamezilo
volnému pohybu jakýchkoliv částí a příslušenství.
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4.3 Obsah balení
1× skládací rošt

1× skládací matrace

3× podpůrná žebra nebo systém nezávislých nohou,
dle výběru zákazníka

2× rychloupínací šrouby určené pro upevnění roštu
ke korpusu

3× stabilizační prvky, které se umísťují na záhlavky
zadních sedadel a jsou určené pro ukotvení podpůrných
žeber. Jsou dodávané jen k určitým typům vozidel.

K některým typům vozů (NST HI 300, NST SU 500, NST
RO 710, NST CA 200) jsou dodávány speciální výsuvné
rošty, které slouží k využití plné šíře zavazadlového
prostoru automobilu. K těmto typům roštů se ještě
dodávají speciální postranní doplňkové části matrací.
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Rozložení roštu se liší dle typu vozu, vestavby
a nákladního prostoru a na základě toho ho kotvíme
třemi následujícími způsoby:

4.4 Montáž spací sady
Nejprve do vozu vložíme samotný Nestbox.

Pomocí podpůrných žeber: podpůrná žebra musí být
rozložena tak, aby tvořila horizontální podporu pro rošt
v jedné rovině a zároveň byla dostatečně fixována proti
volnému pohybu. Většinou spojují zadní část konstrukce
autovestavby a zadní část sklopených sedadel.

Po jeho ukotvení na horní desku položíme složený
rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí dvou
rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.
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Pomocí podpůrných žeber, která jsou zafixována
pomocí stabilizačních prvků, nasazených na
záhlavkách zadních sedadel: záhlavky sedadel
vytáhneme a na ně následně nasuneme stabilizační
prvky podpůrných žeber, které na jejich bocích ještě
zafixujeme pomocí dřevěných kolíků zabraňujících
nečekanému vysunutí.

Pomocí univerzální podpory roštu,
viz samostatný návod
Na takto připravená žebra je možné rozložit rošt
a na něj následně rozložit matraci.

4.5 Technická data
Viz technické listy produktu Nestbox, které jsou
dodávány ke konkrétnímu typu vozu.
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4.6 Univerzální
podpora roštu
Nejprve do vozu vložíme samotný Nestbox.
Po jeho ukotvení na horní desku položíme složený
rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí dvou
rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.

4.6.2 Obsah balení
1× příčné žebro A

2× polohovatelné nohy B

4.6.1 Popis univerzální
podpory roštu
Univerzální podpora roštu slouží jako podpora
rozloženého roštu matrace. Jsou vyrobeny laminované
březové překližky a skládají se ze čtyř různých dílů. Jsou
to dvě podélná žebra C, dvě příčná žebra D a jedno
příčné žebro A, na které se kotví samotné nohy B.
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2× podélná žebra C

2× příčná žebra D

2× dřevěný kolík s provazem
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4.6.3 Montáž
Nejprve na horní desku ukotvené vestavby položíme
složený rošt, který zafixujeme ze zadní strany pomocí
dvou rychloupínacích šroubů do rámu Nestboxu.

Vezmeme první příčný díl A a na něj nasuneme
připravené nohy B.
Kolíkem, který drží na provaze, tyto nohy pojistíme proti
případnému vysunutí.
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Na příční díl A poté nasadíme podélná žebra C,
která jsou vybavena hákem. Záleží na tom, jak
s autovestavbou jezdíte. Pokud jezdíte se sklopenou
zadní lavicí a přes to rozkládáte rošt, tak pokládáte
podélná žebra na plocho a pokud jezdíte bez sedadel,
tak kolmo. Hák podélného žebra zahákneme o rám
vestavby a druhý konec svážeme pomocí „křížového
spoje“. Stejný postup provedeme u protějšího dílu.

Dvě podélná žebra C svážeme pomocí dvou příčných
žeber D
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Záruka
a servis
Celá konstrukce se poté zpevní a sváže položením roštu
na žebra. Poté můžeme rozložit matraci.

Záruka 2 roky se vztahuje na všechny výrobky firmy
Egoé za předpokladu, že provozování a údržba byla
vykonána podle návodu výrobce a platných předpisů.
Záruka je v platnosti ode dne zakoupení a platí jen pro
prvního kupujícího. Záruka je nepřenosná.
Záruka se vztahuje na poškození vzniknuté skrytými
materiálovými nebo výrobními vadami, anebo na poškození těmito vadami zaviněné. Nevztahuje se na díly
podléhající opotřebení. Ze záruky jsou vyloučeny škody
způsobené neodborným zacházením, nerespektováním
pokynů v návodu k obsluze a zásahem neautorizované
osoby. Cizím zásahem do výrobku záruka zaniká. Vaše
práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.
V případě, že chcete uplatnit záruku, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Jen tak je možné zajistit bezplatné
zaslání vašeho produktu do servisu.

4.6.4 Technická data
Materiál: březová překližka s laminem
Rozměry: dle typu vozu a vestavby
Hmotnost: dle typu vozu a vestavby
Barevnost: bílé lamino, nebo hnědá voděodolná překližka
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Během záruční doby odstraníme všechny vady materiálu a výrobní vady. Záručním výkonem se záruční doba
neprodlouží ani neobnoví. Práva odpovědnosti za vady
věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li
uplatněna v záruční době.
Záruční list a doklad o koupi výrobku pečlivě uschovejte
po celou dobu platnosti záruky, při reklamačním řízení
od vás bude požadován originál těchto dokladů.
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Záruka se nevztahuje na:
— z ávady vzniklé dopravou, manipulací a skladováním
— z ávady vzniklé neodbornou instalací
— z ávady vzniklé nesprávným používáním
nebo údržbou
—m
 echanické či jiné poškození výrobku v rámci
neočekávané situace (např. požár)
— z ávady způsobené živelnými pohromami či jinými
vnějšími klimatickými vlivy
— z ávady vzniklé opotřebením běžným užíváním
— z ávady vzniklé užitím výrobku v nesprávných
nebo extrémních podmínkách
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Adresa výrobce
Egoé nest s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Czech Republic
nest@egoe.eu
www.egoe.eu

