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1 Prullenbak
2 Bevestiging
3 Bout (3 st.)
4 Clipmoer (3 st.)

Saab 9-3 M03-, Saab 9-5
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Saab 9-3 M03-

Gebruiksaanwijzing

1 LHD: Demonteer het rechter zijpaneel van de
middenconsole.
RHD: Demonteer het linker zijpaneel van de
middenconsole.
2 Bepaal met metingen de juiste positie van de
bevestiging voor de prullenbak. De onderste
bout moet 130 mm onder de bovenkant en
405 mm uit de achterkant van de zijbekleding
komen te zitten. De bovenkant van de bevestiging moet evenwijdig lopen aan de bovenkant
van de zijbekleding. Teken de te boren gaten af.
3 Boor met een 5,5 mm-boor gaten op de drie
afgetekende plaatsen.
4 Monteer de bevestiging voor de prullenbak met
de drie bouten en met de drie clipmoeren aan de
achterzijde van de zijbekleding.
5 Monteer het zijpaneel.
6 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant en
maak de klant attent op de gebruiksaanwijzingen.

De prullenbak kan onder meer gebruikt worden om
blikjes en kleine petflesjes drinken of cd’s in te
bewaren. Om de prullenbak gemakkelijker te kunnen legen wanneer deze als prullenbak dienst doet,
moet u een passende afvalzak in de bak
aanbrengen.

N.B.
De max. belasting van de prullenbak bedraagt
1 kg.
Hoewel de prullenbak desgewenst ook op andere
plaatsen te monteren is, adviseert Saab Automobile
AB u de bak op de aangegeven positie aan te
brengen.

WAARSCHUWING
Monteer de prullenbak niet dusdanig dat afbreuk
wordt gedaan aan de inzittendenbeveiliging en de
rijveiligheid.

Saab 9-3 M03-, Saab 9-5
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Saab 9-5

Gebruiksaanwijzing

1 Bepaal met metingen de juiste positie van de
bevestiging voor de prullenbak. De onderste
bout moet 115 mm achter de dekplaat van de klimaatbehuizing en 115 mm van de bovenkant
van de mat komen te zitten. De bovenkant van
de bevestiging moet evenwijdig lopen aan de
bovenkant van de mat. Teken de te boren gaten
af.
2 LHD: Klap de mat aan de rechterzijde van de
middenconsole naar buiten toe opzij.
RHD: Klap de mat aan de linkerzijde van de
middenconsole naar buiten toe opzij.
3 Boor met een 5,5 mm-boor gaten op de drie
afgetekende plaatsen.
4 Monteer de bevestiging voor de prullenbak met
de drie bouten en met de drie clipmoeren aan de
achterzijde van de zijbekleding.
5 Monteer de mat.
6 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant en
maak de klant attent op de gebruiksaanwijzingen.

De prullenbak kan onder meer gebruikt worden om
blikjes en kleine petflesjes drinken of cd’s in te
bewaren. Om de prullenbak gemakkelijker te kunnen legen wanneer deze als prullenbak dienst doet,
moet u een passende afvalzak in de bak
aanbrengen.

N.B.
De max. belasting van de prullenbak bedraagt
0,5 kg.
Hoewel de prullenbak desgewenst ook op andere
plaatsen te monteren is, adviseert Saab Automobile
AB u de bak op de aangegeven positie aan te
brengen.

WAARSCHUWING
Monteer de prullenbak niet dusdanig dat afbreuk
wordt gedaan aan de inzittendenbeveiliging en de
rijveiligheid.
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