KOLUMBUS
Tilausnumero : FA 6960150
Magneettinen Suksiteline
• 1-2 suksiparille
• kumikiinnikkeet
• Kiinnityskisko ja lukko synteettisestä materiaalia.
• Paino noin 6 kg
• Laaja pinta-alainen magneettilevy
• Tiivistesuoja synteettistä materiaalia: suojaa magneettilevyä lialta ja vedeltä.
Varkaussuojattu
Lue huolellisesti ohjeet sisäpuolelta!
!!! Tärkeitä turvallisuusohjeita !!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magneettiinen suksenpidin on asennettava vain tasaiselle osalle auton kattoa.
Varoitus! Pyöristetyt auton katon sivut eivät anna tarpeeksi vahvaa pitoa.
Tarkista huolellisesti, että koko magneettipinta koskettaa ajoneuvon kattoa.
Älä asenna magneettista suksitelinettä autoon jossa katto on kupera tai erittäin lyhyt.
Tarkista aina että magneetti pysyy hyvin paikoillaan ennen liikkeelle lähtöä. Oikein
kiinnitetyn magneettisen suksitelineen kiinnittymisvoima on 40 kg. Älä käytä suksitelinettä
mikäli epäilet sen kuntoa tai kiinnittymistä.
Älä aja yli 80 km/h, varsinkin jos matkustat vastatuulessa.
Katolle asennettu magneettinen suksiteline voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia,
jos kaikkia annettuja ohjeita ei noudateta.
Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa telineen ohjeidenmukaisesta käytöstä.
Henkilöt, jotka eivät ole lukeneet näitä ohjeita, ei tule käyttää magneettista
suksitelinettä.
Valmistaja ei ole vastuussa, jos jotain tässä ohjeessa annettua ohjetta ei ole
noudatettu, tai jos suksitelinettä on käytetty virheellisesti.

Seuraavat asiat tarkistettava ennen magneettisen suksitelineen ostoa:
- Onko autossasi peltikatto (A)?
- Onko autossasi liukuva tai nouseva teräksinen kattoluukku?
- Jos on, onko mahdollista asentaa magneettilevyn koko pinta kattoluukun päälle (C)?
- Tämä tuote ei sovi autoihin joissa lasinen kattoluukku!
- Onko autossasi tasainen katto, tai tarpeeksi suuri tasainen alue katolla?
- Onko katon pinta-ala tarpeeksi suuri molemmille magneettilevyille (D)?
- Katoissa joissa urat tai muuten epätasainen pinta, suksitelinettä asennettaessa pitää
varmistaa että koko telineen pinta-la kiinnittyy kunnolla katon pintaan.
- Onko ajoneuvon katon maalipinta vaurioitunut? Tämä on mahdollista vaikka autosi on uusi!
Korjausaineet ja materiaalit (esim. tinneri, lasikuitu ym.) voivat vaikuttaa magneetin
tehokkaaseen kiinnittymiseen!
- Jos autosi on uusi tai käytetty auto joka on juuri maalattu, on mahdolista että maalipinta ei
ole vielä täysin kuivunut. Tässä tapauksessa suksiteline voi aiheuttaa jälkiä maalipintaan.
Emme suosittele magneettisen suksitelineen ostoa, jos jokin ylläolevista kohdista
vähentää suksitelineen sopivuutta autoosi.
Osto
Jos olet tarkistanut suksitelineen sopivuuden autoosi suksitelineen ostopaikasta ja varmistanut
auton rekisteriotteesta, että siihen saa asentaa tämänlaisen telineen, lue vielä huolellisesti
asennusohjeet.

Asennus
- Magneettilevyn toiminta taataan vain, jos koko magneettipinta-ala tarttuu kiinni ajoneuvon
kattoon.
- Ennen kuin asennat suksitelineen, varmista että magneettilevyt ja auton katto ovat täysin
puhtaita ja kuivia! Jos eivät ole, telineen täydellistä tarttumista ei pystytä takaamaan, sillä
pöly ja hiekka voivat heikentää sitä(1).
- Lukitusmekanismi: Kun lukitus on auki, huomaa 2 punaista turvalukitus painonappia (2).
- Poista magneettielementin harmaat suojat: paina punainen lukitus painonappi alas ja
käännä sen jälkeen molempia mustia suksikiinnikkeitä vastapäivään ¼ kierros (2).
- Magneettilevy ja suoja voivat olla valmiiksi avattuna.
- Aseta varovasti magneettilevyt (ilman harmaatasuojaa) tarkalleen keskelle sekä katon etuettä takaosaan.
- Lue “Tärkeitä ohjeita” osio tarkistaaksesi ja varmistaaksesi, että magneettinen suksiteline
on oikein kiinnitetty.
- Sovita magneetti suksitelineiden etäisyys katon muodon ja suksien tyypin/pituuden mukaan
(sidemallikin voi vaikuttaa etäisyyden valintaan).
Jos mahdollista, pidä n. 70cm etäisyys kahden magneettilevyn keskikohdan välillä (3).
- Tee kiinnipysymistesti: Magneettilevy on asennettu oikein, jos sen alle ei saa työnnettyä
paperinpalaa (4).
- Magneetti suksitelineet pitää asentaa linjaan peräkkäin auton kulkusuunnan mukaisesti.
- Sukset tulee lukita asianmukaisesti telineisiin.
- Kierrä mustaa suksenpidikettä magneettilevyssä siten että harmaa suojalevy avautuu.
- Poista harmaa suojalevy (5).
- Lukitse magneettilevyn harmaa suoja kiertämällä molempia mustia suksikiinnikkeitä
vastapäivään ¼ kierros.
- Tarkista, että tiivistelevy kiinnittyy magneettilevyyn oikein ja tiiviisti.
- Turvallisuus syistä, magneettinen suksiteline tulee kiinnittää autoon turvahihnaa
hyväksikäyttäen kuten asennusohjeessa (määräys EU Direktiivi 79/488).
- Pujota turvahihna auton sisään ja sijoita muovinen stoppari niin, että solki on
mahdollisimman lähellä autonovea. Sateisella säällä, pujota turvahihna ainoastaan oven
väliin välttääksesi veden sisäänvaluminen (6).
Varoitus!
Jos magneettinen suksiteline on asennettu liukuvaan tai nousevaan teräksiseen
kattoluukkuun, varmista ettei kattoluukku koskaan avata (7)!
Suksitelineen poistaminen
- Open up the bracket clamp: press in the red safety lock device pushbuttons then rotate
both black ski retainer units anticlockwise by a quarter of a turn (8).
- Lift magnetic element sealer caps.
- You will note the magnetic plate has a higher rise area (9).
- Carefully lift the plate off by manually prising up its higher rise area.
- Clean as instructed in the “Maintenance Tips” section then store the rack away in its
original carry bag.
Lisäys ohjeisiin
- Asenna suksiteline ainoastaan auton katolle.
- Magneettilaatta tulee asentaa ehdottomasti puhtaalle ja kuivalle, jäättömälle, lumettomalle
ja huurteettomalle auton katon pinnalle.
- Huomioi, että suksiteline voi saada vaurioita, esimerkiksi pudotessa lattialle, jolloin
magneettien toiminta saattaa huonontua.
- Jos magneettilevyt ovat suorassa kosketuksissa toisiinsa, tai säilytetään muun
magneettisen materiaalin läheisyydessä, vähenee levyjen magneettinen vetovoima.
Myös elektroniset laitteet, kuten MP3-soitin, tai magneettiset tallennusyksiköt, kuten
kovalevyt, saattavat vaurioittaa magneettilevyjä.
- Magneettilevyt saattavat vaurioittaa magneettiherkkiä laitteita ja elementtejä, kuten
luottokortit, rannekellot, levykkeet, video ja audio laitteet ym.
- Jos mahdollista, vältä suksitelineen poistamista katolta saapuessasi hiihtopaikan
parkkipaikalle. Muista että siinä on varkaussuojatoiminto!
- Jättämällä suksiteline asennettuna katolle, estät lkaton likaantumisen ja kastumisen.

-

-

-

Jos sääolot vaihtuisivat nopeasti, olisi telineen uudelleen asentaminen hankalaa.
Suksitelineen asentaminen huonoissa sääoloissa ei takaa täydellistä tarttumista,
onnettomuusriski kasvaa.
Suksitelinettä ei tule jättää auton katolle useiden viikkojen ajaksi. Tuulilasinpesunesteet ja
vastaavat saattavat päästä magneettilevyjen alle ja “liimata” magneettilevyt kiinni auton
kattoon. Suora auringonpaiste ja korkea lämpötila nopeuttaa reaktiota.
Magneettisen suksitelineen käyttäessä ei täysin voi välttyä jäljistä maalipinnalla.
Kovat pölyhiukkaset yhdistettynä auton liikkeistä johtuvaan tärinään voivat aiheuttaa
opaalinmuotoisia jälkiä. Kuvatunlaisten jälkien ei voida olettaa johtuvan ainoastaan
magneettisesta telineestä, joten myöskään mitkään korvausvaatimukset eivät ole
oikeutettuja tai millään tavalla hyväksyttävissä.
Jokaisen suksitelinekäytön jälkeen on tärkeää huuhdella teline lämpimällä vedellä,
varsinkin jos ajon aikana on käytetty tuulilasinpyyhkijöitä.
Minkään lisääminen auton katon ja magneettilevyjen väliin on ehdottomasti kielletty!

Ajo-ohjeita
- Lukitse aina suksiteline. Näin pystyt takaamaan parhaan turvallisuuden (10).
- Ajaminen kiinnitysosa aukinaisena on ehdottomasti kielletty! (11)
- Poista aina suksiteline kun peset auton! (12).
- Tarkasta magneettisen suksitelineen tarttuminen ja suksien asento matkasi tauoilla.
- Tietyillä olosuhteilla, esim tienpinta tai sääolosuhteet, saattaa olla negatiivinen vaikutus
auton tavarankuljetukseen ja auton käyttäytymiseen tien päällä.
- Tällaisissa tilanteissa pienennä auton nopeutta 80 kilometriin tunnissa.
- Auton katolle kuormaus vaikuttaa auton käyttäytymiseen. Aja varovasti!
- Maksimi kattokuorma;kantavuutta laskettaessa otettava huomioon kokonaiskuorma
mukaan lukien telineenpaino. (Tarkista suositeltu kantavuus auton rekisteriotteesta tai
ohjekirjasta).
Hoito-ohjeet
- Talvikäyttö saattaa vaikuttaa tuotteeseen, vaikka se koostuu ruostumattomasta teräksestä
ja säänkestävistä synteettisistä materiaaleista.
- Turvallisuuden takaamiseksi pese suksiteline säännöllisesti käsin, käyttäen
autonpesuainetta ja lämmintä vettä.
- Suosittelemme auton tuulilasinpesunesteen käyttöä. Huomioi kuitenkin että
tuulilasinpesuneste saattaa vaurioittaa magneettilevyjä.
- Suojaa lukot, jouset, nivelet ym. silikoonisprayllä tai voiteluaineella.
- Kun magneettilevyt irroitetaan auton katolta käytön jälkeen, kattoon saattaa jäädä
kalvomainen rakenne , joka lähtee autoshampoolla tai vahalla.
- Säilytä magneettinen suksiteline aina omassa pussissaan, kuivassa ja puhtaassa tilassa.
- Älä laita telinettä roikkumaan seinälle tai metallikoukkuihin. Magneettilevyt eivät saa olla
suorassa kontaktissa toisiinsa (heikentää magneettien vetovoimaa) (13).
- Älä säilytä telinettä magneettiherkkien laitteiden läheisyydessä, kuten tietokoneet,
CD:t, disketit, ym. (estääksesi mahdolliset vauriot).
Avaimet

-

Säilytä vara-avaimet erillään (esim. auton vara-avaimien kanssa).

Takuu ja huolto
Magneettisen suksitelineen materiaalien kestävyys riippuu käytöstä ja sääolosuhteista tai
ohjeidenvastaisesta käytöstä. Vaurioitunutta suksitelinettä ei voi enää käyttää.
Suosittelemme, että suksiteline tarkastutetaan jälleenmyyjällä 5 vuotta ostopäivän jälkeen.
Suksiteline voidaan lahjoittaa tai lainata uudelle käyttäjälle vain, jos mukana seuraa täydellinen
asennusohje. Mahdolliset valitukset käsitellään vain, jos mukanaa seuraa huolellinen
dokumentointi ja korkealaatuinen valokuva asennetusta suksitelineestä jossa näkyy molempien
telinelevyjen asento. Toinen valokuva vaaditaan, jossa näkyy auto johon suksiteline on
asennettu. Lisäksi vaaditaan itse suksiteline ja ostokuitti (tai tosite mistä ja milloin tuote on
ostettu).

