
                                                                                                                                                               

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

PLASA SEMIRIGIDA PORTBAGAJ 
REF: RO9706232/ RO9706232 

 

Va felicitam pentru alegerea facuta. Produsul achizitionat de Dvs este o plasa elastica sau semirigida care se fixeaza in protbagajul 

automobilului pentru mentinerea diferitelor obiecte si sarcini. Acest produs este fabricat in UE, de compania Euro Sandow, la cele 

mai inalte standarde de calitate cerute de industria auto, in sistem de asigurare a calitatii ISO 9001:2008 si TS 16949. 

 

Pentru fixarea plasei in portbagaj fixati cele 4 carlige de prindere ale plasei in inelele prevazute pentru acest scop pe planseul 

portbagajului. Produsul este prevazut cu carlige culisante care permit ajustarea plasei in functie de inelele cu care este dotat  

autoturismul. 

 

Daca automobilul Dvs nu este prevazut cu inele, atunci folositi cele 8 accesorii furnizate impreuna cu plasa (4 inele de prindere si 4 

suruburi autoforante) dupa cum urmeaza : 

1. Determinati pozitia inelelor : faceti un semn pe planseul portbagajului unde doriti sa pozitionati inelele. Pentru o pozitie 

optima noi va sugeram : 

- Sa plasati inelele astfel incat plasa se se incadreze in mijlocul planseului; 

- Sa formati un dreptunghi cu urmatoarele dimensiunile aproximative 90x90cm; 

2. Introduceti surubul prin gaura suportului inelului de prindere; 

3. Cu ajutorul unei surubelnite, fixati inelul cu  surubul, gaurind planseul portbagajului in locul deja marcat;  

         ATENTIE ! Asigurati-va ca in cursul acestei operatiuni nu gauriti sau afectati si alte piese care se afla sub planseu (rezervorul,           

fire electrice sau alte cabluri, etc).  

4. Repetati operatiunea pentru toate cele 4 carlige de prindere. 

Odata fixata plasa in portbagaj, o puteti lasa acolo, chiar daca nu aveti nimic de mentinut cu ea, pentru ca nu ocupa loc si se muleaza 

pe planseu. Introduceti sub plasa obiectele pe care doriti sa le fixati. Elasticitatea produsului va ofera posibilitatea sa mentineti 

obiecte de diverse volume si greutati. 

 ATENTIE ! nu suprasolicitati punctele de prindere, nu intindeti coarda sau plasa la peste 50% din lungimea initiala. Nu lasati la 

indemana copiilor : pericol de sufocare si lovire. 

   
 

Made in UE 

 

 


