6 års
garanti

Bruks– og
vedlikeholdsanvisning

skiguard
skiguard
skiguard.no

bruk og vedlikehold av din skiguard-modell

Nyttige tips
• Bruk låsespray både i og rundt låsesylinderen. Dette forhindrer problemer
med ising.
• Smør gummipakningen i takboksens underdel med silikon med jevne
mellomrom. Da vil takboksen bli lettere å åpne/lukke, samtidig som det
bevarer gummipakningen.
• For å lettere kunne bestille reservenøkler til takboksen eller lastebøylene/
takstativet kan det være lurt å skrive ned nummeret på disse.
takboks

lastebøyler/takstativ

Viktig
• Takbokser i standard sort eller hvit farge er laget av pigmentert polyester,
også kalt gelcoat. Denne overflaten påvirkes av UV-stråler, særlig i
sommerhalvåret når solen er sterk. Disse UV-strålene medfører at
overflaten falmer. Derfor er det viktig å polere takboksen minimum 1 gang i
året. Legg gjerne på et beskyttende lag med forsegling, f.eks. voks, i tillegg.
For å motvirke prosessen med falming er det derfor viktig at dette gjøres.
Les mer om dette på våre nettsider skiguard.no.
• Takbokser som er lakkert i bilens farge er i mindre grad påvirket av UVstråler og falmer derfor ikke på samme måte, men det er allikevel lurt å
polere takboksen.

Skiguard AS

Telefon: 32 85 32 85

Sikkerhet
• Kontroller med jevne mellomrom at takboksen sitter ordentlig skrudd fast til
bilens lastebøyler. Sjekk også at lastebøylene er ordentlig festet til biltaket.
Benytt alltid remmene til feste av ski og annen bagasje. Skiholderne som
følger med i takboksen kan tas ut hvis man har behov for den ekstra
plassen dette gir. Festeremmer skal alltid brukes for å sikre ski og annen
last!
• Generelt bør man laste det som er tyngst i bilen og det som er lettest i
takboksen. Dette er viktig for at bilens kjøreegenskaper ikke skal endres.
Når en pakker, sørg for å legge bagger/støvler o.l. rundt ski for å unngå
forskyvning av last.
• Vær oppmerksom på at en takboks med last vil kunne påvirke bilens kjøreegenskaper. Sjekk også bilens tillatte taklast. Disse opplysningene finner du
i bilens instruksjonsbok eller i vognkortet.

Lagring
• Når takboksen skal lagres og settes bort for en periode er det viktig at
den lagres lukket og på et fast og flatt underlag. Den kan også lagres på
bakenden på høykant, men ha da noe mykt som underlag. Takboksen kan
også heises opp i garasjetaket. Vi selger et slikt komplett opphengsystem
for takmontering.

Takbokshotell
• Vi tilbyr også takbokshotell i våre lokaler på Lierskogen. Ta kontakt for
spørsmål rundt dette.

Skade og reparasjon
• Det er viktig å forebygge skade, som for eksempel ved vask i maskin.
Opplys alltid betjeningen om at du har takboks. Forsikre deg samtidig om at
du får riktig vaskeprogram.
Vær oppmerksom på garasjeanleggenes innvendige høyde før du kjører
inn. Er du usikker på høyde med takboks kan du kontakte oss. Skulle uhellet
allikevel være ute tar du kontakt med oss, så ser vi om takboksen kan
repareres.

E-post: post@skiguard.no
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monteringsanvisning for distanseklosser

Monteringsanvisning for
distanseklosser
Enkelte bokser er levert med distanseklosser. Disse benyttes ved
ulike behov, distanse til taket/bygge noe høyde på boksen og der
hvor stativets deksel stikker inn i tunellen.
Vi beskriver her hvor og hvordan disse monteres:

Brukes:
Foran		

Bak

• Legg distanseklossene inn mellom lastebøylene og takboksen,
akkurat ved u-bøylene.
• Skru til u-bøylene slik at distanseklossene festes mellom takboks
og stativ.

Plassering av distanseklosser på topp av stativet i tunellen

Skiguard AS

Telefon: 32 85 32 85

Distansekloss plassert i tunell før deksel til stativet settes på plass

monteringstips for t-bolter

Montering av Skiguard S
(universell) med T-bolter
• Sett lastebøylene på bilen og legg deretter takboksen oppå
lastebøylene. Skyv deretter t-boltene inn i sporet på toppen av
lastestativet og inn i takboksen.
• For å enklere få t-bolten inn i takboksen kan man lage et lite snitt
i teipen som dekker til slissesporet inne i takboksen der hvor
takboksen og lastebøylene møtes.
• Om takboksen er bredere enn bredden mellom låsedesklene på
stativet må man montere distanseklosser på t-boltene før de
skyves inn.
• Se monteringsanvisning Skiguard S for utfyllende informasjon
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monteringstips for t-bolter

Bolten føres gjennom tape fra bunnen og opp
i boksen

Distansekloss tres ned på bolten FØR boksen
settes på

Solide remmer festes til bolt

Skru fast bolt/feste og etterstrammes etter
kort tids bruk
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montering av skiguard touring

Montering av Skiguard
Touring
• Ta av “føttene” på den ene siden av stativet.
• Tre stativet gjennom hull i boksen.
• Sett på “føttene” igjen.
• Løft boksen opp på taket.
• Juster boksen tilbake til åpen bakluke, og sentrer denne til
stativet/taket på bilen.
• Skru til stativ og boks.
• Se monteringsanvisning Skiguard T for utfyllende informasjon.

Stativet føres igjennom tunellen
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Ta av/sett på foten under monteringen
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