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Saab 9-5 5D         
Bagagenet

1 Cassette met net
2 Schuifrail (2 st.)
3 Kunststof fitting (2 st.)
4 Schroef (4 st.) 
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Saab 9-5 5D

1 Klap beide ruggedeelten van de achterbank
voorover. Verwijder de kunststof dekplaat die
over het blokkeermechanisme op het linker rug-
gedeelte zit (het brede gedeelte à 60%).

2 Klap het voorste segment van de bagageruimte-
vloer op en verwijder de bekleding van de ach-
terzijde van het linker ruggedeelte.

3 Breng twee rechthoekige gaten aan op de aan-
gegeven punten aan de achterzijde van de
bekleding.  

4 Breng de bekleding weer op het ruggedeelte
aan en zorg dat u deze goed vastzet met de
clips. 

Monteer de dekplaat op het blokkeermechanis-
me terug en plaats het vloersegment in de baga-
geruimte.

Opmerking
Tik de bovenkant van het ruggedeelte tegen de
bekleding aan, als er speling tussen het rugge-
deelte en de bekleding mocht zitten. Vergelijk dit
ten opzichte van het smalle ruggedeelte.
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Saab 9-5 5D

5 Monteer de rechthoekige kunststof fittingen in
bekleding en wel zo dat de schroefgaten in de
fittingen naar links wijzen. Schroef ze samen
met de schuifrails aan de rugleuning vast (2 x 2
schroeven en zorg dat de afgeschuinde randen
van de rails naar rechts wijzen).

6 Breng de cassette met het bagagenet zodanig
aan dat de rails in de kunststof fitting grijpen.
Duw de cassette vervolgens naar links vast.

7 Klap eerst het linker (brede à 60%) ruggedeelte
op en daarna het rechter. 
Haal met een kleine schroevendraaier voorzich-
tig de dekplaatjes van de plafondbevestigingen
los.

8 Trek het bagagenet schuin naar achteren uit de
cassette. Duw de borghaken, één voor één, in
de plafondbevestigingen vast en laat het net
vervolgens los. De achterwaarts gerichte tan-
den op de cassette grijpen dan in de mazen van
het net.

WAARSCHUWING
Wees voorzichtig wanneer u na het smalle rugge-
deelte (40%) ook het brede ruggedeelte (60%) wilt
neerklappen. Wie zich in de buurt van het smalle
ruggedeelte (40%) bevindt, kan zich aan de cas-
sette van het bagagenet verwonden.
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