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Kattolaatikko

Tärkeää (ks. myös sivua 2)

� Älä asenna ja käytä kattolaatikkoa ennen kuin
olet ymmärtänyt asennusohjeen. Kattolaatik-
koa ei saa muuttaa.

� Suurin sallittu kattokuorma (mukaan lukien
taakkateline ja kattolaatikko): Ks. auton käyt-
töohjekirjaa sekä tietoja taakkatelineen painosta.
Kattolaatikko painaa 30 kg. Auton sallittua kuor-
mituspainoa ei saa ylittää.

� Jotta estetään kattolaatikon nouseminen ylös-
päin ajettaessa pitää laatikko sijoittaa mahdolli-
simman yhdensuuntaiseksi katon kanssa.

� Kiinnitä kuorma siten, ettei se voi irrota tai aihe-
uttaa vaurioita. Sido kuorma kunnolla siten, ettei
se voi liikkua mihinkään suuntaan. Kuljettaja on
vastuussa siitä, että kuorma on sidottu kunnolla.

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

� Pysähdy silloin tällöin matkan aikana ja tarkasta,
että kaikki kiinnityslaitteet sekä kuorma ovat kun-
nolla kiinni.

� General Motor pitäytyy vastuusta vaurioissa,
jotka on aiheuttanut väärin asennettu taakkate-
line tai kattolaatikko.

� Ota mahdollisten epäselvyyksissä yhteys lähim-
pään jälleenmyyjään.

Neuvoja ja vihjeitä (ks. myös sivua 2)

� Riippuen laatikon sijainnista taakkatelineillä ja
tavaroiden jakautumisesta kattolaatikossa ilme-
nee ilman suhinaa sekä värinä-ääniä enemmän
tai vähemmän. Säädä ensisijaisesti kattolaatikon
paikkaa eteen-/taaksepäin taakkatelineillä.

� Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen pie-
nentämiseksi kattolaatikko tulee poistaa, kun sitä
ei käytetä.

� Kattolaatikko pitää puhdistaa ja huoltaa, etenkin
talvella, koska lika ja suola pitää poistaa. Voitele
myös lukko.

� Kattolaatikko tulee pestä jokaisen käytön jälkeen
kiillon ja loiston säilyttämiseksi, käytä tavallista
autoshampoota tai vastaavaa, ja käsittele sitten
auto- tai venevahalla. 

� Jos kattolaatikkoa ei käytetä pidempään aikaan,
tulee kaasujouset irrottaa kiinnikkeistään.

� Älä säilytä laatikkoa auringonpaisteessa. Tällöin
se haalistuu edelleen.

� Säilytä kattolaatikko aina makaavassa asen-
nossa tasaisella pinnalla tai telineessä.

VAROITUS
Lue läpi koko asennusohje ennen kuin otat katto-
laatikon käyttöön. Asenna kattolaatikko vain
tämän ohjeen mukaan, ohjeen tulee olla mukana
autossa.
Sovita auton nopeus ajettaessa kattokuormalla
ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja
muoto voivat muuttaa auton painopistettä/aerody-
namiikkaa, mikä voi vaikuttaa auton ajo-ominai-
suuksiin haitallisesti. Suositeltu enimmäisnopeus
on 130 km/h.
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Kattolaatikko

Irrotus

� Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

� Sulje kattolaatikko ja nosta se pois.
Jos kattolaatikkoa ei käytetä pitempään aikaan,
on kaasujousien alakiinnikkeet irrotettava irrotta-
malla kiinnitin ruuvitaltalla ja nostamalla sitten
kuula pois. Säilytä kattolaatikko aina makaa-
vassa asennossa tasaisella pinnalla tai
telineessä.

F980A445


