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Tips en adviezen

·

Bij gebruik van een skibox is de auto hoger dan
normaal. Wees daarom voorzichtig bij het passeren van inritten van (parkeer)garages, deuren/
poorten en laag hangende takken.

·

Veranker de lading dusdanig dat deze niet los kan
schieten of schade kan veroorzaken. Let erop dat
u de lading dusdanig vastsjort dat deze niet kan
verschuiven. U als bestuurder bent er verantwoordelijk voor dat de lading goed is vastgezet.

·

Controleer voordat u wegrijdt of de bevestigingen
allemaal goed vastzitten. Breng de auto na enkele
kilometers rijden tot stilstand om de te controleren
of alle bevestigingen nog steeds goed vastzitten.

·

Breng de auto zo nu en dan tijdens de rit tot stilstand om te controleren of alle bevestigingen en
de inhoud van de skibox nog steeds goed
vastzitten.

WAARSCHUWING
Lees de complete montagerichtlijn door, voordat u
de skibox in gebruik neemt. Monteer de skibox uitsluitend volgens de aanwijzingen in deze richtlijn
die u in de auto moet bewaren.
Pas uw snelheid aan bij het vervoer van lading op
het dak af, daar het gewicht en de vorm van de
lading van invloed kunnen zijn op het zwaartepunt
en de luchtweerstand van de auto.

·

De skibox alleen monteren en gebruiken, wanneer
u de aanwijzingen in deze richtlijn hebt begrepen.

·

De skibox maakt veilig vervoer van lading op het
dak mogelijk mits u de skibox op de juiste manier
gemonteerd hebt. Het is niet toegestaan wijzigingen in het product aan te brengen.

·

Het maximaal toelaatbare gewicht van de lading
op het dak bedraagt 100 kg incl. het gewicht van
de lastdragers à 3,9 kg (stalen) of 4,7 kg (aluminium) en dat van de skibox zelf à 29 kg. Zie ook het
Instructieboekje dat bij de auto hoort.

·
·

Zorg dat het gewicht van de lading in de skibox
gelijkmatig wordt verdeeld, waarbij u de zware
voorwerpen in het midden aanbrengt.
Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen
van de auto (bij krachtige zijwind, in de bocht of tijdens het remmen) veranderen bij het gebruik van
een skibox. Dit geldt met name, wanneer u lading
in de skibox vervoert.

·

Het is niet toegestaan lading op of aan de skibox
te monteren.

·

Om redenen van verkeersveiligheid en om de
luchtweerstand te verminderen moet u de skibox
demonteren, wanneer u deze niet gebruikt.

·

Demonteer de skibox en de lastdragers, voordat u
de auto in een automatische wasstraat schoonmaakt.

·

Saab Automobile AB wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van een verkeerde
montage van lastdragers of een skibox.

·

Neem bij eventuele onduidelijkheden contact op
met uw Saab-dealer.

·

Zorg dat de montagerichtlijn altijd in de auto ligt.

Onderhoudsvoorschriften

·

U moet de skibox regelmatig schoonmaken en
onderhouden. Dit geldt in het bijzonder tijdens de
wintermaanden, wanneer u vuil en wegenzout
moet verwijderen.

·

De skibox behoudt zijn glanzende afwerking als u
deze meteen na het gebruik schoonmaakt met
gewone autoshampoo of iets dergelijks en nabehandelt met auto- of bootwas.

·

Als u de skibox langere tijd niet gebruikt, moet u de
gasveren bij de onderste bevestigingen losnemen.

·

Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke
ondergrond of in een skiboxhouder.
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Voorbereiding voor het monteren van
de skibox

Skibox monteren
1 Monteer de skibox en de lastdragers op de auto.
Breng de skibox in het midden op de lastdragers
aan, evenwijdig aan het dak van de auto.

1 Leg de skibox op een werkbank of iets dergelijks.
2 Open de skibox.

2 Open de skibox.

Als de gasveren niet gemonteerd zijn, moet u ze
vastdrukken op de bevestigingskogels.

Als de gasveren niet gemonteerd zijn, moet u ze
vastdrukken op de bevestigingskogels.

3 Bevestig de spanband aan één van de draadtappen op de beugel. Breng een plaatje op de beugel aan met de gekartelde kant omlaag en met de
rand aan de kant van de gaten naar het midden
van de skibox toe gericht. Draai de beugel met de
draaiknoppen vast.

3 Zet de beugels met de draaiknoppen vast en controleer of de skibox goed vastzit. Draai de draaiknoppen zo nodig steviger vast.

N.B.

4 Breng de beugels in de groeven van de skibox
aan. De banden met gesp moet u aan de kant
aanbrengen waarlangs u de bagage in de skibox
aanbrengt.
5 Haal aan de ene kant de voet van de lastdrager
af en steek het vierkantprofiel van de lastdrager
door de opening in de skibox en door de beugels
heen.
6 Monteer de voeten van de lastdragers.
7 Doe de skibox dicht.

Gebruik geen gereedschap om de draaiknoppen
vast te draaien.
4 Doe de skibox dicht. Sluit deze af.

Skibox demonteren
Maak de lastdragers en de skibox los en til de skibox
van de auto.
Als u de skibox langere tijd niet gebruikt, moet u de
gasveren bij de onderste bevestigingen losnemen
door (met een schroevendraaier) de clip te verwijderen en de gasveren vervolgens van de kogel te tillen.
Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke
ondergrond of in een skiboxhouder.
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