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Saab 9-3 M03–, Saab 9-5
Bagagenet, voor montage op vloer
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1 Bagagenet
2 Oog (2 st.) (alleen voor Saab 9-3 4D M04–)
3 Bout (2 st.) (alleen voor Saab 9-3 4D M04–)

Saab 9-3 M03–, Saab 9-5

12 804 868 3

3,4
3.5mm
55mm

30mm
6

7

F980A284

Saab 9-3 4D M04–
Monteer het bagagenet als volgt.

WAARSCHUWING
U mag het bagagenet niet gebruiken om lading
mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend
bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden
in positie te houden.
Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name
tijdens ritten met de achterbank neergeklapt.
Gebruik passende spanbanden, zoals 400 111
951.

Saab 9-5 5D
Haak het bagagenet aan de verankeringsogen op
de rails vast. Dit betekent dat u geen gebruik moet
maken van de ogen uit deze set.

1 Open de bagageklep.
2 Klap het ruggedeelte van de achterbank neer.
3 Meet vanaf de rand van de vloermat in de bagageruimte de positie voor het oog op de rechter
zijbekleding op en teken deze af.

N.B.
Als de auto is uitgerust met een zijnet is er rechtsvoor al een oog aangebracht.
4 Meet vanaf de rand van de vloermat in de bagageruimte de positie voor het oog op de linker zijbekleding op en teken deze af (op de afbeelding
staat de rechterzijde aangegeven: spiegel de
afbeelding voor de linkerzijde).

Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D,
Saab 9-5 4D

5 Boor gaten met een 3,5 mm-boor.

Haak het bagagenet aan de aanwezige verankeringsogen in de bagageruimte vast. Dit betekent dat
u geen gebruik moet maken van de ogen uit deze
set.

7 Haak het net vast. Begin bij de binnenste verankeringsogen en zet het daarna aan de ogen bij
de dorpel van de bagageruimte vast.

6 Monteer het oog.

8 Zet het ruggedeelte van de achterbank weer
rechtop.
9 Sluit de bagageklep.
10 Leg de montagerichtlijn in de auto.

Saab 9-3 M03–, Saab 9-5

