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Viktigt (se även sidan 2)

• Montera och använd inte takboxen förrän ni har
förstått monteringsanvisningen. Modifiering av
takboxen får inte göras.

• Högsta tillåtna taklast (inklusive lasthållare
och takbox): Se bilens instruktionsbok samt
information om lasthållarnas vikt. Takboxens vikt
är 30 kg. Bilens tillåtna lastvikt får inte överskri-
das.

• För att förhindra att takboxen lyfts uppåt vid kör-
ning ska boxen placeras så parallellt med bilens
tak som möjligt.

• Förankra lasten så att den inte kan lossna eller
orsaka skada. Var noga med att surra lasten
ordentligt så att den inte kan röra sig i någon rikt-
ning. Föraren är ansvarig för att lasten är ordent-
ligt surrad.

• Kontrollera före färd att alla fästanordningar är
fixerade. Stanna efter en kort körsträcka och
kontrollera att alla fästanordninger sitter fast.

• Stanna då och då under färd och kontrollera att
alla fästanordningar samt innehållet sitter fast
ordentligt.

• General Motors reserverar sig mot skador orsa-
kade av felaktigt monterade lasthållare eller tak-
box.

• Vid eventuella oklarheter kontakta närmaste
återförsäljare.

Råd och tips (se även sidan 2)

• Beroende på boxens placering på lasthållarna
och packningens fördelning inuti takboxen upp-
träder luftbrus och vibrationsljud i större eller
mindre omfattning. Justera i först hand takbox-
ens läge framåt/bakåt på lasthållarna.

• Av trafiksäkerhetsskäl och för att minska luftmot-
ståndet bör takboxen tas av när den inte
används.

• Takboxen ska rengöras och underhållas, särskilt
vintertid då smuts och salt måste avlägsnas.
Smörj även låset.

• Takboxen bör tvättas efter varje användning för
att behålla glans och lyster, använd vanligt
bilschampo eller liknande, samt därefter behand-
las med bil- eller båtvax. 

• Om takboxen inte ska användas under en längre
tid, bör gasfjädrarna demonteras från sina fäs-
ten.

• Förvara inte boxen i solsken. Den bleks fortare
då.

• Förvara alltid takboxen liggande på en plan yta
eller i en boxlift.

VARNING
Läs igenom hela monteringsanvisningen innan
takboxen tas i bruk. Montera takboxen endast
enligt denna anvisning, som ska medföras i bilen.

Anpassa bilens hastighet vid körning med taklast
med tanke på att taklastens vikt och form kan för-
ändra bilens tyngdpunkt/aerodynamik, som kan
påverka bilens köregenskaper negativt. Rekom-
menderad max. hastighet är 130 km/h.
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Montering
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Demontering

• Demontering sker i omvänd ordning.

• Stäng takboxen och lyft undan den.

Om takboxen inte ska användas under en längre
tid, ska gasfjädrarnas nedre fästen demonteras
genom att, med en skruvmejsel, lossa clipset
och därefter lyftas av kulan. Förvara alltid tak-
boxen liggande på en plan yta eller i en boxlift.

F980A445


