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Fitting Kit NO
K323W

Montering første gang
● Pakk ut delene og kontroller innholdet.

Kontakt din forhandler hvis deler mangler
eller er skadet.

● Dette monteringssettet passer type A, B, C
og D.

● Denne bruksanvisningen viser montering
av stativ type A. den gjelder også for type
B, C og D.

● Bruk nøklene for å ta av dekslene
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Fitting Kit NO
K323W

● Bruk unbracoskrutrekker for å skru ut
justeringsskruen 10 omdreininger.

● Demonter brakettklossen ved å presse
bakover.

● Monter gummifot (kommer med stativet) til
foten.

● Forsikre om at gummifoten passer i hullene
på foten på tativet.
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Fitting Kit NO
K323W

● Vær nøye med å finne riktig posisjon for
plassering av stativet på taket av bilen.

● Juster den inn eller ut så det passer til
kjøretøyet. Instruksjonene for tverrstangen
viser hvordan den skal justeres.

● Monter maskeringstape på taket av bilen
på alle 4 steder.

● Påse at det du har tenkt å transportere,
ikke kommer i veien for antenne, soltak
eller bagasjelokk.

● Plasser stengene på bilen. Minimum
anbefalt avstand er 700mm (om ikke annet
er oppgitt).

● Marker rundt gummifoten ved bruk av
blyant eller penn.

● Repeter for alle ender.

● Fjern begge bolter fra hvert ben. Bruk den
koniske enden av skiftenøkkelen som sitter
på innsiden av dekselet på venstre side
som hjelpeverktøy.

● Repeter for alle føtter.
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Fitting Kit NO
K323W

● Mens du holder foten, ta foten av stativet.

● Bor gjennom de to hullene i foten mens du
holder foten godt ned på taket i den
markerte posisjonen.

● Fjern maskeringstape og påfør
silikonforsegler rund hullene som er borret
på taket.
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Fitting Kit NO
K323W

● Monter naglene gjennom de permanente
monteringsblokkene.

● Mens du holder plastdelen som skal sitte
permanent på taket grundig ned på taket,
pop delen fast med naglene.

● Repeter for alle ender.

6



Fitting Kit NO
K323W

● Tett hullene på permanentfeste med
plastpluggene.

● Monter som vist.

Montering
● Velg settskruen og skru den inn i

permanentfeste.
● Må ikke strammes for hardt.
● Repeter for alle ender.
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Fitting Kit NO
K323W

● Monter mutter på settskruen.

● Med bruk av medfølgende skiftenøkkel og
Unbrakonøkkel, skru settskruen ut en halv
omdreing og skru til mutter.

● Monter fot og gummiføtter til stativet ved å
sette tilbake monteringspinnene.
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Fitting Kit NO
K323W

● Velg plastblokk for bruk i foten (ligger med
monteringssettet) og plasser i foten.

● Repeter for alle føtter.

● Plasser foten til stangen over
settskruenene

● Skru til den røde delen.
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Fitting Kit NO
K323W

● Forsikre deg om at den røde delen er i
posisjonen som vist på bildet når den
skues til.

● Trekk til justeringskruen med et moment på
5Nm / 3.7 ft lb.

● Forsikre om at takstativet er sikkert festte til
bilen.

● Bruk nøkkelen og sett på dekslene
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Fitting Kit NO
K323W

Advarsel: undersøk regelmessig at skruer er festet
og strammet korrekt.
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Fitting Kit NO
K323W

Vedlikehold
● Rengjør grundig taket og alle overflater på

produktet som kommer i kontakt med taket
på bilen.

● Følg bruksanvisningen når du monterer
produktet på bilen. Sørg for at trinn følges i
rett rekkefølge.

● Avstanden mellom stengene skal være
minimum 700 mm hvis noe annet ikke er
spesifisert i bruksanvisningen. Dette er
spesielt viktig der det skal transporteres
lange gjenstander.

● Kontroller at takstativet er sikkert festet
hver gang du monterer det på bilen. Hvis
stativet føles løst bør bruksanvisningen
følges og etterjuster.

● Enkelte soltak og antenner kan ikke være i
bruk når takstativ er montert.

● Ikke modifiser dette produktet.
● Se maksimalt tillatte lastekapasitet i

bruksanvisningen. Man skal likevel aldri gå
over anbefalt totalvekt for bilens tak.

● Last skal ikke henge utover siden på
takstativet og alltid være jevnt plassert med
tyngdepunkt så lavt som mulig.

● Lange gjenstander bør alltd festes med
elastiske stropper både foran og bak på
bilen.

● Gjenstander med spiss ende bør alltid
fraktes med den spisse enden bakover.

● Fjern alle løse gjenstander fra lasten før
den festes på taket.

● Forsikre deg om at all last er festet med
ikke elastiske stropper og kontroller
regelmessig under lange turer.

● Last på taket kan endre kjøregenskapene
på bilen. Det er viktig å være oppmerksom
på sidevind, unnamanøvre og
bremseegenskaper. Kjør forsiktig.

● Vær oppmerksom på at høyden på bilen
ofte øker betraktelig med last på taket.

● Produkter bør løses under transport hvis
mulig.

● Kontroller og bytt ut slitte eller defekte
deler.

● Hold produktet rent og vedlikeholdt.
● Kjør aldri inn i en bilvaskemaskin med

takstativet på.
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Fitting Kit NO
K323W

● Smør låsene og juster skruer hvis
nødvendig med jevne intervaller.

● Demonter produktet hvis det ikke er bruk.
Sørg for å lagre alle løse deler forsvarlig.

● Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.no
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Whispbar 5 års garanti (EU)
I Whispbar setter vi vår ære i å sørge for at alle produktene våre er konstruert, testet og produsert etter de høyeste
kvalitetsstandardene. Alle Whispbar-produkter som selges i EU har dessuten 5 års garanti på materialer og utførelse.

I. Produkter som dekkes og omfang
Whispbar garanterer i inntil fem år fra leveringsdato til den opprinnelige forbrukerkjøperen at takgrinder, takbokser og tilleggsutstyr,
som produseres av Whispbar og selges under merkenavnet Whispbar, er fri for mangler i materialer og utførelse.
Whispbar vil utbedre mangler i materialer eller utførelse i garantiperioden, med begrensningene og unntakene angitt nedenfor, ved å
reparere eller skifte ut (etter Whispbars valg) de defekte komponentene uten at den opprinnelige kjøperen må betale for arbeidet
eller komponentene. Den opprinnelige kjøperen skal være ansvarlig for kostnadene ved å returnere komponenten(e)/produktet(-
ene) til den opprinnelige Whispbar-forhandleren. Bevis på kjøpet i form av en original faktura eller kvittering må fremlegges for at
noen som helst utbedring vil bli vurdert i henhold til denne garantien.

II. Overføring av garantien
Garantien gis kun til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres.

III. Begrensning av garantikrav
Garantien omfatter ikke mangler som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Whispbars kontroll, inkludert, men ikke begrenset
til, normal bruk og slitasje, misbruk, overbelastning, endringer eller reparasjoner som ikke er utført eller godkjent av Whispbar, eller
feil sammensetting, montering eller bruk av takgrinden eller tilleggsutstyret i henhold til de skriftlige instruksjonene, retningslinjene
eller sikkerhetsveiledningen fra Whispbar.
Garantien omfatter heller ikke mangler som skyldes ulykker, ulovlig bruk av kjøretøyet eller feil ved kjøretøyet som produktet
monteres på.
Garantien omfatter heller ikke mangler som er forårsaket av at brukeren ikke fester lasten riktig, slik Whispbar anbefaler.
Reparasjon eller utskifting av det mangelfulle Whispbar-produktet er den opprinnelige kjøperens eneste rettsmiddel etter garantien.
Alle tilfeldige skader eller følgeskader er unntatt fra garantien. Skader på brukerens last, kjøretøy eller andre personer eller eiendom
er unntatt.

IV. Lovfestede krav påvirkes ikke
Bestemmelsene ovenfor begrenser ikke kjøpers eller tredjeparts lovfestede rettigheter i henhold til relevant, ufravikelig, nasjonal
lovgivning. Heller ikke begrenser de kjøperens rettigheter overfor forhandleren etter kjøpekontrakten inngått mellom partene. Dette
gjelder spesielt garantirettigheter i henhold til nasjonal lovgivning som fortsatt gjelder fullt ut, bortsett fra det faktum at
garantitilfellet oppstår og at det fremlegges krav etter garantien eller ikke.

V. Kontakt med Whispbar
Hvis du har spesielle spørsmål om Wispbar-garantien, kan du kontakte nærmeste Whispbar-forhandler eller forhandleren der
produktet ble kjøpt. Forhandlerinformasjon kan du finne på www.Whispbar.eu.
Ansvarlig for garantien er Yakima Products Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton OR 97006, USA.

Whispbar er et registrert varemerke som eies av Yakima Products, Inc
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