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Saab 900 M94-, Saab 9-3
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1 Hundnät
2 Övre fäste, vänster
3 Övre fäste, höger
4 Nedre fäste, vänster
5 Nedre fäste, höger
6 Torx-skruv (4)
7 Skruv med bricka (6)
8 Korgmutter (6)
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1 Fäll fram baksätets sittdynor och ryggstöd.
2 Lyft ut hatthyllan.
3 Lossa vänster högtalargaller (4 skruvar) och
hatthyllans ledpinne.
4 För
ned
bagagerumsklädseln
högtalarkonsolen.

under

5 Montera 3 st korgmuttrar i befintliga hål.
6 Montera det nedre fästet löst i sitt nedersta läge.
7 Klipp upp klädseln för fästet.
8 Sätt
tillbaka
högtalargallret.

klädseln

och

montera

9 Upprepa punkt 3-8 för höger sida.
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10 Demontera bakrutans mittre avtäckning på
insidan av bakluckan.
11 Sätt hundnätet på plats i de nedre fästena och
dra åt skruvarna något.
12 Montera de övre fästena på krokarna på hundnätet och för upp dem till bakrutans ovankant.
Kontrollera att fästena ligger an mot plåten och
att de pressas så högt det går samt att det finns
en litet mellanrum mellan det övre fästets hylsa
och den lodräta delen av hundnätets krokar.
13 Markera hålens läge med en penna.
14 Borra med ett 3,5 mm borr ett hål för vardera
fästet.
15 Montera fästena och kontrollera att hålmarkeringarna för de andra hålen syns genom fästena.
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16 Stäng och öppna bakluckan några gånger och
kontrollera inifrån att de övre fästena inte tar i
hundnätet. Öppna bakluckan, lossa de övre
fästena och borra de resterande hålen.

22 Lämna över monteringsanvisningen till kunden
och visa användaranvisningarna.

17 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färgflagor. Gör rent med Terosons Rengörare FL.
Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägg på täckfärg. Applicera Terotex HV 400 inuti bakluckans
ram.
Använd dessutom en dammsugare för att ta bort
eventuella borrspånor ur bagageutrymmet.
18 Dra fast de övre fästena och kontrollera ytterligare en gång att fästena inte tar i hundnätet.
19 Stäng bakluckan och pressa de nedre fästena
uppåt, så att hundnätet spänns mot bakluckan.
Dra fast de nedre fästena.
20 Öppna bakluckan och håll upp den lösa delen
av bakrutans avtäckning med styrtappen i hålet.
Markera läget för hundnätets övre infästningar
och skär ut hål i avtäckningen, så att den passar
mot hundnätets övre infästningar.

Observera
Det kan finnas markeringar på avtäckningens
baksida. Dessa markeringar får då inte användas
för att bestämma urskärningens placering i sidled,
utan enbart hur djupt urskärningen ska gå.
21 Montera hatthyllan och fäll upp baksätets
ryggstöd.
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Användaranvisningar

VARNING
För att uppfylla säkerhetskraven enligt FMVSS
201 rörande inredning, måste de bakre
nackskydden användas då hundnätet är monterat.
Demontering
1 Öppna bakluckan och lyft ut hatthyllan.
2 Ta tag i hundnätet och lyft det rakt upp.
3 Dra den nedre delen av hundnätet bakåt i bilen
samtidigt som det förs åt höger. Krokarna
lossnar då från de övre infästningarna.
Montering
1 Passa in krokarna i de övre infästningarna. För
den nedre delen av hundnätet framåt i bilen
samtidigt som det förs åt vänster.
2 Passa in hundnätets
infästningarna.

nedre

tappar

i

3 Lyft in hatthyllan och stäng bakluckan.
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