MONTERINGSANVISNING

Skiguard Touring
OBS! NØKLENE TIL LÅSEN ER FESTET TIL
NEDTREKKSREMMEN INNE I BOKSEN

Montering av 830T, 860T og 960T på bil:
Ta av «føttene» i den ene enden av begge stativene. Tre stativene gjennom boksens underdel, dvs. gjennom
u-bøylene og tunnelene. Monter så føttene igjen uten å skru de fast. Løft boksen opp på biltaket ved å føre
den bakfra og fremover på biltaket til du finner festepunktene i taket. Ved faste festepunkter, sjekk at du får
full åpning på bakluka til bilen før du skrur til.
På biler med rails, plasseres boksen i en slik posisjon at den ikke kommer i konflikt med full åpning av
bakluka. 1,5 – 2cm fra bakluka er passe.
Det finnes mange typer lastestativer, med mange forskjellige festemåter. Det er viktig at du setter deg
ordentlig inn i monteringsanvisningen for lastestativet før du begynner.
Juster deretter boksen så den blir plassert midt på taket, midt på stativene, og slik at det er like lange stangender utenfor boksen. Skru så til alle stativenes festeskruer.
OBS! Er det et stativ der stengene går i en bue ned i «føttene», må du sjekke om disse føttene går inn i
tunnelene i boksen, før låsehjulene på u-bøylene dras til inne i boksen.
Gjør de det, så må det brukes medfølgende distanseklosser i gummi for å fore mellom stativet og boks der
u-bøylene er. Da får man plass i tunnelåpningen til å få på stativets låsedeksler. Se bilder på baksiden!
Det må også brukes distanseklosser der det er høye tunneler og føttene til stativet ikke
går inn i tunnelene, men er innenfor lokkets bredde. Uten distanseklosser treffer lokkets kant stativets
låsedeksler.
På noen stativer kan endene på stativets stenger kuttes, på andre er de ferdig tilpasset eller, som omtalt i
forrige avsnitt, naturlig avrundet med et låsbart deksel.
Etter noen dagers bruk skal låsehjul og festeskruer til boks og bilens stativ dras etter.
Les forøvrig vedlagte Bruk- og vedlikeholdsanvisning! Der finnes en rekke nyttige tips.
OBS! Minimumsavstand mellom biltak og boks skal være ca. 2 cm. Hvis du mener at boksen kommer for lavt
ned mot biltaket (og kan skade taket), vennligst ta kontakt med Skiguard, så sender vi deg distanseklosser til
å legge mellom stativ og boks eller gir deg råd om hva annet du kan gjøre.
Lykke til!
Se baksiden for bildeassistanse.
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Stativet føres igjennom tunellen

Ta av/sett på foten under monteringen

Plassering av distanseklosser på topp av stativet i tunellen

Distansekloss plassert i tunell før deksel til stativet settes på plass

