
1. Monteringsverktøy

2. Momentnøkkel

3. Bakre stativ

4. Fremre stativ

5. Gummipute foran førerside

6. Gummipute foran pass.side

7. Gummipute bak førerside

8. Gummipute bak pass.side

9. Utgår

10. Vingemutter

11. Brakett

12. Beskyttelsestape

13. Beskyttelsestape

14. Beskyttelsestape

15. Beskyttelses tape

16. Deksel bak

17. Deksel foran
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OBS! Sjekk at vingmutter sitter riktig (ref. bilde 12
- fig. 1). Finn riktig deksel til riktig fot
(disse er merket med piktogram, akkurat som
gummi putene). Start med nedre kant først og press
toppen inn til slutt. Husk at det er ditt ansvar å
sjekke at stativet sitter fast på bilen og ikke løsner.

Fjern monteringsverktøyet og sørg for at braketten er
godt festet i braketten under glasstaket, og at
skruen pekker oppover (se bildet). Hvis ikke skruen
peker oppover er braketten ikke riktig montert. Sjekk
også at braketten er i linje med pilen i glasstaket
(se bilde). Gjenta punkt 6 til 8, med det gjennstående
brakettene (11), som alle er like.

Finn riktige gummipute (5-8) og plasser disse i
henhold til piktogrammet på disse. Gummipute 5
skal foran på førerside osv...

Skru til med vingemutteren (10) for hånd
på begge sider, før du strammer til med
verktøy.

Legg ett teppe over glasstaket, slik at du unngår
skader ved montering av takbøylene. Finn riktig
takbøyle (forskjellige foran og bak) monter denne
i henhold til tegningen. Skruen skal da stikke opp
av hullet (se bilde 11). HUSK Å TILTREKKE SKRUENE
8 STK SOM FESTER MONTERINGSFOTEN TIL
RACKVINGEN

Hold gummilisten tilbake med monteringsverktøyet
, slik at du får vippet braketten (11) inn under
metallbøylen under glasstaket. DU SKAL IKKE BRUKE
MAKT OG SØK HJELP HVIS DU ER USIKKER PÅ DETTE
MONTERINGSPUNKTET!

Bruk monteringsverktøyet (1) til å trekke gummi-
listen tilbake ved pilen i glasstaket. Bruk gjerne
Zalo på gummilisten, slik at verktøyet glir lettere.

Nå skal vingemutteren strammes med
Momentnøkkel til 2,5-3,5 NM*. Vi anbefaler
å bruke en skikkelig momentnøkkel, men
det følger også med en i settet (1). Sjekk at
merket på vingemutter er på linje (se fig1)
før dekselet settes på plass (bilde 15). Video
om hvordan bruke verktøyet, finner du på
www.evkabel.no

Dette takstativet er uten lås. Erfaringer
viser at disse korroderer og er da
vanskelige å få opp når stativet skal
av. Dette grunnet at låsene ikke smøres
regelmessig.

Sjekk at stativet sitter godt fast ved å dra
i alle rettninger (se bilde 14). Dette gjøres
på alle de 4 festepunktene.


