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Advies en tips (zie ook pagina 2)

WAARSCHUWING
Lees de hele 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 de snelheid van de auto aan als met de skibox
wordt gereden. Het gewicht en de vorm van de
daklading kunnen het zwaartepunt en de aërodynamica van de auto veranderen, wat de rijeigenschappen negatief kan beïnvloeden. De aangeraden max. snelheid is 130 km/u.

·

Monteer en gebruik de skibox pas als u de montagerichtlijn hebt doorgelezen en deze begrijpt.
Het is niet toegestaan wijzigingen in de skibox aan te brengen.

·

Maximaal toegestane daklast (incl. dakdrager
en skibox): zie het instructieboek van de auto
en de gewichtinformatie van de dakdragers. De
skibox weegt 30 kg. De toegestane maximale
daklast van de auto mag niet worden
overschreden.

·

Om te voorkomen dat de skibox tijdens het rijden
wordt opgetild, moet de box zo parallel mogelijk
met het dak van de auto worden geplaatst.

·

Veranker de lading zodanig, dat deze niet kan
losschieten of schade kan veroorzaken. Let op
dat u de lading goed vastsjort, zodat deze niet
kan verschuiven. U bent als bestuurder verantwoordelijk voor een goed vastgezette lading.

·

Controleer voordat u wegrijdt of de bevestigingen allemaal goed vastzitten. Stop na enkele
kilometers om 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.

·

General Motors kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade ten gevolge van onjuist
gemonteerde dakdragers of skiboxen.

·

Neem bij eventuele onduidelijkheden contact op
met de dichtstbijzijnde dealer.
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·

Afhankelijk van de plaatsing van de skibox op de
dakdragers en de verdeling van de lading in de
box treden meer of minder wind- en vibratiegeluiden op. Verplaats de box in eerste instantie naar
voren/achteren op de dakdragers.

·

Omwille van verkeersveiligheid en ter vermindering van de luchtweerstand moet u de skibox
demonteren, als u deze niet gebruikt.

·

De skibox moet worden gereinigd en onderhouden, met name 's winters als vuil en zout moeten
worden verwijderd. Smeer ook het slot.

·

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 de skibox langere tijd niet wordt gebruikt,
moeten de gasveren worden gedemonteerd uit
de bevestigingen.

·

Stel een opgeborgen skibox niet bloot aan zonlicht om verbleking te voorkomen.

·

Bewaar de skibox altijd horizontaal op een
vlakke ondergrond of in een skiboxhouder.
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·

Het demonteren vindt in omgekeerde volgorde
plaats.

·

Sluit de skibox en til deze 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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