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Waarschuwing! 
Het niet of verkeerd opvolgen van deze instructie kan 
leiden tot serieuze verwondingen

Let op! 
Het niet of verkeerd opvolgen van deze instrucite kan 
leiden tot schade of verminderde functionaliteit van het 
product

Info
Aanvullende informatie over het product

Symbolen

Opties2

1

Product variaties

Dakraam wit (RAL 9010)

Dakraam creme (RAL 9001)

Dakraam wit met 12V DC LED licht (RAL 9010)

Dakraam creme met 12V DC LED licht (RAL 9001)

Accossoires

Dakraam klemmen

Dakraam bevestiging blokken

DECOUPEERZA
A

G
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3 Veiligheidsinstructies

Graag ten alle tijden de voorgeschreven veiligheids instructies 
van de voertuig fabrikant in acht nemen

Driving Change is niet verantwoordelijk voor schade door de 
volgende situaties:
• Verkeerde assemblage of aansluiting van het product
• Schade aan het product door mechanische invloeden
• Aanpassingen aan het product zonder toestemming van de  

producent.
• Gebruik voor doeleinde anders dan degene beschreven in de 

handleiding.

Let op het volgende:
• Wanneer fouten of storingen voorkomen, neem dan zo spoedig 

mogelijk contact op met een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf.
• Check altijd voor u met het voertuig gaat rijden of het dakraam 

goed dicht zit
• Controleer vóór u op reis gaat het dakraam op schade (zoals 

spanningsbarsten in het acrylglas)
• Open het dakraam niet in (zware) regenval of sneeuw
• Sluit het raam wanneer het regent of sneeuwt
• Laat uw voertuig niet achter met het dakraam open
• Houd het product vrij van sneeuw en ijs
 

Info
Wanneer u niet over genoeg technische kennis beschikt 
voor de installatie, laat het product dan installeren door 
een specialist.

Waarschuwing! 
Rijd niet harder dan 130 km/uur met een voertuig waar 
dit product op gemonteerd is, dit kan ernstige schade 
aan het product toebrengen. Los geraakte delen 
kunnen omstanders verwonden.
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Dit product is alleen te gebruiken in voertuigen met een 
plafonddikte van 26 tot en met 60 mm. 

De maximaal toelaatbare snelheid wanneer dit product is 
geïnstalleerd is 130 km/uur. Wanneer u harder rijd dan dit kan 
het product lawaai creeëren of beschadigd raken.

Alleen gebruiken in combinatie met de aangeleverde 
onderdelen of aanvullende onderdelen van Horrex. Terug te 
vinden in hoofdstuk twee van deze handleiding.

Het is niet toegestaan het product te gebruiken voor doeleindes 
anders dan de hieronder weergegeven en door Horrex bedoelde 
gebruikssituaties.

4 Toepassing
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5 Installatie

5.1 Controle voor installeren
Controleer voorafgaand aan de installatie de plafonddikte van uw 
voertuig. Neem contact op met de voertuig producent als u hier 
vragen over heeft.

Let bij het kiezen van een locatie voor het dakraam op het volgende:
• Aangrenzende componenten (bevestigings- en 

verstevigingsdelen), kabels en kastjes mogen niet beschadigd 
raken bij het zagen van het gat.

• Aan zowel de binnen als buitenzijde moet genoeg ruimte langs 
het gat overblijven voor de randen van het dakraam en de 
bevestiging daarvan.

• Het dakraam moet vlak komen te liggen op het oppervlak 
waarop deze geinstalleerd wordt. Houd dus rekening met 
mogelijke krommingen in het dak.

• Let op dat het scharnier van het dakraam altijd richting de voor- 
of zijkant van het voertuig gemonteerd zit.

5.2 Installatie (pag. 12 (A) t/m pag. 20 (S))
A: Teken met behulp van een lineaal of waterpas een lijn. Zorg ervoor 
dat deze lijn parallel of haaks op de muur van het voertuig is

B: Bepaal waar het dakraam moet komen en teken aan de hand van 

Waarschuwing! 
 Schakel voor en tijdens de installatie de stroom in het 
voertuig volledig uit

Let op! 
Houd bij het bepalen van de locatie van het dakraam 
rekening met bekabeling. Zorg ervoor dat er geen 
bekabeling door het te zagen gat loopt
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de lijn een rechthoek met de afmetingen 502 x 702 mm 

C: Gebruik een passer om de hoeken een radius van 50mm te geven

D: Zaag langs de getekende lijn en maak een gat in het plafond

E: Indien nodig, verstevig het gat langs de randen met enkele latten 
hout

F: Gebruik een veil om de randen gelijk te maken. Controleer 
tussentijds of het dakraam in het gat past

G: In het geval van een dakraam met LED-verlichting; zorg er voor 
dat er een stroomkabel naar het gat toeloopt waar het dakraam op 
kan worden aangesloten. 

H: Breng een afdicht kit aan op de randen (zie afbeelding). Zorg 
ervoor dat er geen kit op de transparante delen komt. Gebruik een 
kit die geschikt is voor kunststof en weersbestendig is

I & J: Plaats het buitenste deel van het dakraam in het gat vanaf de 
buitenkant van het voertuig. Druk het dakraam aan tot deze vlak 
tegen de buitenkant van het voertuig

K: Neem een van het dakraam klemmen en schroef deze vast aan 
het dakraam met twee schroeven van type 2. Zorg ervoor dat deze 
stevig tegen het plafond aan zit gedrukt

L: Herhaal bovenstaande stap voor de andere klemmen

M: Schroef een van het dakraam klemmen vast met twee schroeven 
van type 1

N: Herhaal bovenstaande stap met de andere klemmen

Let op! 
Het product is geschikt voor 12V DC stroom, sluit deze 
alleen aan als de bekabeling in het voertuig hiermee 
overeenkomt
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O: In het geval van een dakraam met LED-verlichting; sluit nu de 
stroomdraden aan op de lokale stroomvoorziening. 

P: plaats het binnendeel van het dakraam over de klemmen heen

Q: Schroef het binnen deel vast met een schroef van type ... in één 
van de klemmen in het daarvoor bestemde gat

R: Herhaal dit voor de andere klemmen

S: klik de afwerkplaatjes vast in het binnendeel

5.3 Gebruik (pag. 20 (T) t/m pag. 24 (BB))
T: Gebruik de trekbalk van het gaas of de verduistering om deze 
open of dicht te doen. De trekbalk kan traploos worden verplaatst.

U: Druk de rode knoppen op de hendels in en draai deze naar elkaar 
toe

V: Pak het midden van de trekbalk en trek deze naar beneden. Zorg 
ervoor dat het gaas en de verduistering aan de kant zijn.

W: Gebruik de trekbalk om het raam open te duwen

X Om het dakraam half open te zetten, trek de trekbalk naar voren 
en plaats deze op de twee haken (zie afbeelding

Y: Daarnaast kan het raam op een kier worden gezet. Draai de 
hendels dicht en gebruik de onderste gleuf in de hendels om deze 
te vergrendelen

Z: Trek om het raam dicht te doen de trekbalk naar beneden. Zorg 
ervoor dat de hendels open gedraaid staan en dat het raam volledig 
aansluit op de rest van de behuizing.

AA: Draai de hendels naar buiten tot er een klik wordt gehoord. Let 
er op dat de achterste uitsparing wordt gebruikt om het raam te 
vergrendelen (zie afbeelding)
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BB: Duw de trekbalk nu weer tegen het raam aan totdat deze 
vastklikt. De trekbalk zit nu veilig uit de weg.

5.4 Onderhoud
Gebruik om het product schoon te maken een zachte vochtige doek 
met een milde zeep

Gebruik voor de transparante delen een glasreiniger om strepen te 
voorkomen

Maak ook met regelmaat het product schoon aan de buitenkant

Info
Gebruik geen scherpe objecten bij het schoonmaken 
van het gaas of verduisteringsmateriaal om gaten en 
beschadiging te voorkomen
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6 Garantie

7 Product 
wegdoen

Voor dit product geldt standaard een garantie van 2 jaar . Als het 
product defect is, neem dan in eerste instantie contact op met uw 
dealer of verkooppunt

Distributeurs van originele Horrex producten en accessoires zijn 
terug te vinden op onze website: 
https://www.horrex.nl/service

Mocht u er niet uitkomen, of heeft u andere vragen, opmerkingen of 
suggesties, dan kunt u een bericht sturen naar:
service@horrex.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder

Het verpakkingsmateriaal van dit product, indien mogelijk, graag 
zorgvuldig scheiden en weggooien in de daarvoor bestemde bak-
ken voor recycling

Wanneer u het product zelf wil weggooien, vraag dan aan een 
medewerker van uw lokale afvalbrengstation hoe dit te doen vol-
gens de toepasselijke regelgeving

Gelieve het product niet weg te doen met het huis-, tuin- en 
keukenafval
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8 Technische 
data

Onderdeel Materiaal

Frame PVC

Kap Acryl

Verduisterings 
materiaal

PET met 
aluminium laag

Insecten gaas Polyester

Trekbalk Aluminium
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