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Achter ruggedeelte achterbank
monteren
WAARSCHUWING
Ook bij een correcte montage van het bagagenet
moet u eventuele lading in de bagageruimte stevig
verankeren. Het net is namelijk alleen bedoeld om
te voorkomen dat lichte voorwerpen in de
bagageruimte bij een krachtige remmanoeuvre of
een aanrijding de passagiersruimte in worden
geslingerd.
1 Verwijder de achterste dekplaatjes aan het
plafond.
2 Monteer de bovenste bevestigingen van het net
aan de twee bevestigingspunten aan het
plafond.
3 Monteer een verankeringsoog zo ver mogelijk
naar binnen in elk van de twee aluminiumrails
op de vloer. Bevestig de haken van het net aan
deze ogen. Trek de banden strak.
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Achter voorstoelen monteren met
achterbank volledig omgeklapt
WAARSCHUWING
Ook bij een correcte montage van het bagagenet
moet u eventuele lading in de bagageruimte stevig
verankeren. Het net is namelijk alleen bedoeld om
te voorkomen dat lichte voorwerpen in de
bagageruimte bij een krachtige remmanoeuvre of
een aanrijding de passagiersruimte in worden
geslingerd.
1 Verwijder de voorste dekplaatjes aan het
plafond.
2 Monteer de bovenste bevestigingen van het net
aan de twee bevestigingspunten aan het
plafond.
3 Bevestig de onderste bevestigingen van het net
als volgt:
a Auto’s
met
handmatig
bediende
voorstoelen: Bevestig de haken aan de
buitenste twee ogen die achter aan de vloerrails van de voorstoelen zitten. Zie de
afbeelding voor de positie van de ogen op
de stoelen.
b Auto’s
met
elektrisch
bediende
voorstoelen: Haal de banden rond de buis
die dwars onder de achterkant van de stoelen doorloopt en bevestig de haken aan de
ogen van de banden.
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