
Закрепване на скобата към напречните греди
Има два начина за монтиране:
                             1) посредством скоби: метод, приложим само за греди с ширина 32mm
                             2) посредством Т-трак адаптер: метод, приложим за алуминиеви греди 
               с канал

Има четири варианта за монтаж и при двата метода на монтиране (фиг. 3). Избора се опре-
дделя от това какво разстояние трябва да имате до покрива на автомобила, така че ските 
или елементи от тях да не опират.

багажник 
за ски

напречни греди

Багажникът за ски NEUMANN е предназначен за транспортиране на ски и/или сноубордове 
върху напречни греди на  покрива на  автомобила  ви. Произвежда  се  в два размера 400 и 
600. Багажникът  може да бъдат монтирани само на стоманени напречни греди или алуми - 
ниеви греди с канал на покрива на лек автомобил, размерите на които са показани на фиг.1

Трябва стриктно да се спазват препоръките на производителите относно натоварването на 
напречните греди върху покрива на автомобила.

Всяка намеса в дизайна на багажника или използването му за цели, различни от тези, за 
които е предназначен, е недопустимо.

Монтажът на багажника трябва да се извършва точно в съответствие с инструкциите и с 
използване на съдържащите се оригинални компоненти в този комплект (фиг.2)

След сваляне на багажника от  автомобила  преди неговото  съхраняване извадете на мон - 
тажните скоби или части, затворете раменете му (виж точка 3) и го заключете.

Ските и сноубордовете имат различни размери.  Следователно  е  необходимо да се прове-
ри дали те съответстват на възможностите на  багажника. Транспортираните ски трябва да 
се побират свободно в  багажника, без да пречат на рамената да   бъдат здраво заключени. 
Размерите и вида на напречните греди  трябва да позволяват на багажника да бъде здраво 
закрепен с помощта на оригиналните от  комплекта скоби и части.  Разстоянието между ба-
гажника и автомобила трябва да   позволява поставянето на  ски или  сноуборд, така че да 
няма няма контакт на ските или сноуборда с покрива на автомобила.

Превозното средство с монтиран ски багажник на покрива трябва  да се кара по-внимателно 
и предпазливо, като винаги  да  се  има предвид  силата  на  инерцията, която се появява на 
превозваните ски при ускорение и при спиране. Избягвайте резки  маневри, рязко ускорение 
и внезапно спиране. При влизане в гаража е необходимо да имате  предвид увеличената ви-
сочина на автомобила. При планиране на дълго пътуване имайте предвид и малко по-голям 
разход на гориво. От съображения за икономичност се препоръчва багажника да се сваля от 
покрипокрива, когато не е нужен. Транспортирайте на багажника само  ските или сноубордове, без 
останалите принадлежности ( ботуши, щеки и др. ), тъй като те могат да  паднат по време на 
движение.
Проверете след първите няколко километри, а и след това проверявайте периодично, връз-
ките на монтаж на багажника и стабилността на захванатите ски.

Поставяме ски или сноуборд успоредно една на  друга, така че да не се допират. След пра-
вилно подреждане спускаме рамото на багажника  върху ските, така че гумите му да прити-
снат силно ските или сноуборда.   Има  две позиции  на затваря не на рамото на багажника. 
Първа позиция - лек натиск на гумата  при затваряне се чува характерно щракане един път. 
Втора позиция - силен натиск на гумата (фиг. 15) - две щракания. 
Заключете багажника (фиг. 16).
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заключващ 
патрон

отвор на ключалката

Поставете ключовете в патрона за заключване. След това поставете патрона в багажника за
ски, така че изпъкналите части на патрона да бъдат в скосената част на дупката на ключал-
ката. Завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка, докато чуете щракване, което сиг-
нализира правилно поставяне на патрона в на ключалката.

Запушване на отвори, които 
не се ползват при този монтаж
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