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Saab 9-5 5D
ทีย่ ดึ สัมภาระบนรางหลังคาวางของ
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

400 130 944

8:91-13

Mar 01
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1 โครงรับสัมภาระ ชุดประกอบ (x2)
2 ฝาครอบ (x4)
3 ที่ล็อคพรอมกุญแจ (x4)

Saab 9-5 5D
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สําคัญ

คําแนะนําและขอเสนอแนะ
∏ ผูกติดสัมภาระเพือ่ กันไมใหหลุดหรือทําใหเสียหาย

คําเตือน

อานคูม อื การติดตัง้ ทัง้ หมดกอนใชทย่ี ดึ สัมภาระ ทําตามคูมือการติดตั้งนี้อยางระมัดระวังเมื่อติดตั้ง
ที่ยึดสัมภาระ แลวเก็บคูม อื นีไ้ วในรถเพือ่ เปนหลักฐาน
อางอิงตอไป
ปรับความเร็วการขับที่มีสัมภาระบนหลังคารถ
โดยคํานึงถึงนํ้าหนักและรูปทรงที่อาจเปลี่ยนจุดนํ้าหนักของรถและอากาศพลศาสตรได

ใหระวังการผูกมัดสัมภาระเพื่อไมใหสัมภาระเคลื่อน
ไปในทางใดทางหนึ่ง ผูขับจะมีความรับผิดชอบตอ
การผูกมัดสัมภาระใหแนนเปนอยางดี
∏ ใชอปุ กรณการผูกมัดอยางดี เชน เข็มขัดรัดสายไฟที่

มีตวั ยึดรัดทีล่ อ็ คไดดี อยาใชยางยืดหรือเชือกกับ
สัมภาระทีห่ นักกวาสกีหนึง่ คู
∏ ใหคํานึงถึงนํ้าหนักของสัมภาระใหมีการแบงเทาๆ

∏ อยาติดตัง้ หรือใชทย่ี ดึ สัมภาระกอนทีค่ ณ
ุ จะเขาใจคู

กันบนที่ยึดสัมภาระ และใหจุดนํ้าหนักมากอยูตํ่าที่
สุดเทาที่จะตํ่าได ในการบรรทุกสัมภาระขนาดเล็กที่
มีนํ้าหนักมาก ใหวางสิง่ ของนัน้ บนดานหนึง่ ของ
โครงรับสัมภาระและไมใหอยูตรงกลาง

มือการติดตั้งนี้
∏ ภาระสัมภาระสูงสุดทีย่ อมใหคอื 100 กก. (รวมนํ้า

หนักตัวยึดสัมภาระ 5 กก.) ดูในคูม อื การใชรถ
∏ ใหสงั เกตุการเปลีย่ นแปลงสภาพการขับของรถยนต

(เชนแรงดันลมดานขาง, การหักโคง หรือการเบรค)
ในการเดินทางทีม่ กี ารใชทย่ี ดึ สัมภาระ

∏ เพือ่ ความปลอดภัยในการจราจร หามมิใหสมั ภาระ

โผลออกมาขางรถยนต
∏ สัมภาระที่มีความยาวจะตองยึดหรือมัดติดกับกันชน

ของรถยนตหรือหวงยึดทัง้ ดานหนาและหลัง ถาสัมภาระโผลออกจากทายรถมากกวา 1 ม. หรือโผลออก
มาดานหนารถ จะตองทําเครือ่ งหมายสัมภาระดวย
ธงเตือนหรือที่คลายๆ กัน

∏ ระหวางทีย่ ดึ สัมภาระดานหนาและดานหลังควรมีระ-

ยะหางอยางนอย 700 มม.
∏ เพือ่ ความปลอดภัยในการจราจรและเพือ่ ลดแรงตาน

อากาศ ควรถอดทีย่ ดึ สัมภาระออกเมือ่ ไมไดใช
∏ กอนทีจ่ ะทําความสะอาดรถใน car wash จะตองถอด

∏ ตรวจสอบกอนการออกรถวา มีการผูกยึดเรียบรอย

ตรวจสอบถึงการยึดแนนสัมภาระ หลังการขับสักพัก
ใหหยุดรถและตรวจสอบวา อุปกรณยดึ ติดแนนเรียบ
รอยดี

ทีย่ ดึ สัมภาระออก
∏ บริษัท Saab Automobile AB ขอสงวนสิทธิต์ อ ความ

เสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการติดตัง้ ทีย่ ดึ
สัมภาระหรือสวนประกอบ

∏ รายงานการทดสอบจากวงการอุตสาหกรรมรถยนต

∏ หากมีขอสงสัย ติดตอตัวแทนจําหนายรถยนต Saab

ของทาน

Saab 9-5 5D

และวารสารยานยนตไดระบุวา เมือ่ มีการขนบรรทุก
วัตถุขนาดใหญ (เชน แผนวินดเซิรป , สกี/กลองขน
ยาย) บนหลังคารถยนตจะทําใหภาระบนหลังคาเพิม่
ขึน้ อีกเนือ่ งจากแรงตานอากาศเพิม่ ขึน้ อยางมาก ใน
การขนสงแผนวินดเซิรป ใหวางขึ้นและหันดานหนา
ลงมาขางหนา
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1 ทําความสะอาดรางหลังคาวางของ
2 ใหสงั เกตเครือ่ งหมายบนโครงรับสัมภาระ มีการทํา
เครื่องหมายสําหรับการวางดานหนาและดานหลัง
3 วางโครงรับสัมภาระบนรางหลังคาวางของ จะตอง
วางโครงรับสัมภาระบนทีร่ องรับตรงกลางของราง
หลังคาวางของทุกขาง แตตองไมตํ่ากวารอยตอดาน
หนาหรือดานหลังบนรางหลังคาวางของ

คําเตือน

ระยะระหวางโครงรับสัมภาระควรมีอยางนอย
700 มม.
ถามีการวางกลองสินคาบนทีย่ ดึ สัมภาระ จะตองมี
การปรับการวางโครงรับสัมภาระเพื่อไมใหฝากระโปรงหลังกระแทกกับกลองสินคา

4 กดนิ้วหัวแมมือกับที่ยึดเพื่อใหที่ยึดวางอยูติดกับ
ดานนอกของราง

คําเตือน

ดูใหรางสัมภาระวางอยูต รงกลางบนแผนยาง
รองระหวางชิน้ สวน และวางอยูอ ยางถูกตองกับราง
หลังคาวางของ ดึงแผนรองระหวางชิ้นสวนลงเล็กนอย
บนดานในของรางหลังคาวางของตามทิศทางของลูกศร
5 วางรางสัมภาระไวตรงกลาง เพือ่ ใหโผลออกมา
เทาๆ กันทั้งสองดาน
6 ขันสลักเกลียวของทีย่ ดึ สัมภาระใหแนนดวยมือ

คําเตือน

กดนิ้วหัวแมมือกับที่ยึด เพือ่ ใหทย่ี ดึ วางอยูต ดิ
กับดานนอกของรางเมือ่ ไดไขสลักเกลียวทีย่ ดึ สัมภาระ
เขาที่แลว
ดูใหแนใจวาดามจับอยูใ นแนวตัง้ ตรงเมือ่ ไดไขสลัก
เกลียวทีย่ ดึ สัมภาระเขาทีแ่ ลว
7 ตรวจสอบวาที่ยึดสัมภาระยึดติดแนน
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8 ติดตัง้ ทีล่ อ็ คแตละตัวในฝาครอบโดยใสแผนยึดล็อค
กระบอกสูบ (A) ในรอยบากระหวางสลักสองสลัก
แลวกดล็อคกระบอกสูบเขาดานในจนไดยินเสียง
คลิก
9 แขวนฝาครอบบนขอของทีย่ ดึ โครงรับสัมภาระ

สําคัญ

ดูใหแนใจวากุญแจไมไดทําความเสียหายกับสี
เคลือบรถยนต

10 ปดฝาครอบและล็อคใหแนนโดยหมุนกุญแจไปยัง
ตําแหนงดานขวาง
11 จดเลขหมายกุญแจไว เพือ่ สามารถสัง่ ชุดใหมได
12 ใสคูมือการติดตั้งในรถ
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