
  

 Monteringsanvisning - CarCareBag V3.0 - skilukeversjon 

Takk for at du kjøpte CarCareBag. Vi er stolte av produktet vårt 
og vi håper du får mye glede av bagen. 
Skilukeversjonen av vår populære CarCareBag er fleksibel og passer mange biler med skilue. Slik 
som Polestar 2, Volvo XC40, Volvo C40, m.fl. Denne bagen har to alternative festemetoder enten 
med borrelås eller med de tre medfølgende stroppene. Den kan selvsagt også festes både med 
borrelås og stropper.

Poster du bilder på instagram må du gjerne bruke #carcarebag i innlegget ditt.


1. Åpne skiluken i bilen din fra bagasjerommet, fell også ned midtarmlenet i baksetet. Eventuelle 
forheng eller deksler må fjernes slik at det er åpen passasje for CarCareBag. I Mange tilfeller 
må nakkestøtten i midten stilles til høyeste posisjon.


2. Denne versjonen av CarCareBag har flere festemuligheter for å gjøre den mest mulig fleksibel 
sik at den passer i flest mulig biler med skiluke. Legg ut bagen fra baksetet og fremover. Den 
bakerste store stroppen trer du innpå midtarmlenet i baksetet. Under bagen har vi også sydd et 
flexmount system som gir ennå flere festemuligheter. Trenger du å feste bagen ennå bedre, kan 
ekstra stropper til dette kjøpes i nettbutikken vår. 

Den store stroppen I front trees rundt midtarmlenet mellom forsetene. Har du ikke midtarmlene, 
lar du bare bagen gå så langt frem du har behov for.




3. Når du skal feste CarCareBag i bagasjerommet har du to muligheter. Vi har laget festeklaffer på 
toppen og på begge sider, disse har borrelås som fester seg godt til matte/stoff materialer som 
brukes i bagasjerommet på de aller fleste biler. Start med topp klaffen, strekk den ut og fest den 
på bakseteryggen. Gjør det samme på hver av sidene, pass på at åpningen på CarCareBag er 
jevn og i kant med åpningen mot bakseteryggen.




På noen bilmodeller har vi sett at gjentatt bruk av borrelås mot stoff materialet  for feste av bag, 
kan noe fibre draes litt ut på stoffet på bakseteryggen. Skulle du da få problemer med å feste

CarCareBag så god som du ønsker igjen så kan du feste bagen med de tre medfølgende 
stroppene. Dette er også en alternativ festemåte om du ikke ønsker å bruke borrelåsmetoden. 
Eventuelt kan også noen av fibrene klippes litt ned for dermed å få godt borelåsfeste igjen.


4. Montering av CarCareBag med stropper. Etter at bag er lagt ut og stropper er plassert rundt 
midtarmlener som i punkt 2 kan du montere stroppene. Begynn med stroppen på toppen, fest 
plastkroken i bagens festepunkt på venstre side, dra festebåndet rundt nakkestøtten i midten og 
ned til festepunkt på høyre side. Stram opp stroppene slik at bagen ligger fint. På de nedre 
stropper fester du plast kroken og fester den andre enden med karabinkrok i en lastekrok i siden 
eller i gulvet i bilen din. Når begge sider er montert med stropper, strammer du stroppene slik at 
bagen står fint i skiluke åpningen. 


  

 5. Nå når bagen er montert, kan du legge skiene i bagen. I denne versjonen vil du få plass til to 
par randoneeski eller 3-4 par langrennski med staver. Men dette er ca tall siden det har mye å si 

hvor brede ski du har og type bindinger. Når ski er kommet inn i bagen, strammer du de to 
stroppene, bak og foran god slik at ski og staver ligger godt stroppet fast i bagen.






6. Når skiene skal ut av bagen, klikker du to stramme stroppen (Bilde 9 og 10) i front  og bak slik 
at den løsner. Da kan du enkelt dra ut skiene.





7.

  Slik ser det ut 
med en 
ferdigmontert 
CarCareBag 
lastet med ski og 
staver.


———————————————————————————————————————————
Nb! Det å frakte gjenstander i bil er alltid forbundet med en viss risiko, om uhellet skulle være ute. 
All bruk av CarCareBag skjer på eget ansvar. Sørg for at alle stropper er festet og ski er stroppet 



godt fast. Vi er i hvert fall sikker på at du tar bedre vare på bilen, skiene og kjører tryggere med 
skiene i CarCareBag i stedet for å ha de liggene løst i bilen.

Mer info finner du på våre nettsider www.carcarebag.no ikke nøl med å kontakte oss om du har 
spørsmål. ccb@carcarebag.com

Copyright: CarCareBag AS, CarCareBag er et registrert varemerke, CarCarBag V3.0 er et 
designbeskyttet produkt.


      


