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1 Kumilista (x2) 
2 Mastonpidin (x4) 
3 Kiristysnauha (x4)
4 Kiristysnauha (x2)
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Tärkeää

� Älä asenna ja käytä pitimiä ennen kuin olet
ymmärtänyt asennusohjeen.

� Pitimet on suunniteltu turvalliseksi kuljetusväli-
neeksi edellyttäen, että ne oikein asennettu.
Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.

� Suurin sallittu kattokuorma (ml. kuormanpitimet):
Ks. auton käyttöohjekirjaa sekä kuormanpitimiä
koskevia tietoja.  
Surffilaudanpitimien paino: 1,1 kg. 

� Huomaa auton muuttuneet ajo-ominaisuudet
(voimakkaassa sivutuulessa, kaarrettaessa tai
jarrutettaessa) ajettaessa pitimet kuormattuina.

� Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen
vähentämiseksi tulee pitimet poistaa, kun niitä ei
käytetä.

� Kuormanpitimet pitää irrottaa ennen kuin auto
pestään koneellisesti.

� Saab Automobile AB ei vastaa virheellisesti
asennetun kuormanpitimen tai varusteen aiheut-
tamista vaurioista.

� Jos ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys Saab-
jälleenmyyjään.

� Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.

Neuvoja ja vihjeitä

� Pitimiin ei saa tehdä mitään muutoksia.

� Varmista että kuorman paino jakautuu tasaisesti
pitimille. Surfilauta on asetettava pohja ylöspäin
ja keula suunnattuna eteenpäin. Kerralla voi-
daan kuljettaa kaksi surfilautaa ja ne on tällöin
asetettava päällekkäin.

� Mastot on kuljetettava huippu suunnattuna
eteenpäin.

� Pitimiä saa käyttää vain surfilautojen ja niihin
kuuluvien mastojen kuljetukseen.

� Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslait-
teet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja
tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat. 

� Pitimet on puhdistettava liasta ja suolasta sekä
huollettava.

VAROITUS
Lue läpi koko asennusohje ennen surfilaudanpiti-
mien käyttöönottoa. Asenna surfilaudanpitimet
vain tämän ohjeen mukaan, jonka on oltava muka-
na autossa.
Sovita auton nopeus sopivaksi ajettaessa katto-
kuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman
paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä
ja aerodynamiikkaa.
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1 Vedä kuormanpitimen päätytulpat ulos ja kään-
nä keskimmäinen osa alas.

2 Työnnä mastonpitimet ja kumilistat kuormanpiti-
mien uriin. Mastonpitimet lukitaan oikeaan
asentoon lukitusvarren avulla.

3 Kiinnitä lyhyet kiristysnauhat mastonpitimien
uriin (x4).

4 Käännä kuormanpitimen päätytulppien keski-
osat ylös ja paina tulpat sisään.

5 Kiinnitä surfilauta ja masto kiristysnauhoilla.

Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.
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