
Dansk brugsanvisning for HandiRack	 	 	 	                    September 2020.


Tillykke med din nye HandiRack.


Vi håber, at du bliver glad for din HandiRack, samt at den fremover vil lette dine transport 
udfordringer med store ting.


Der ligger i pakken en engelsk brugsanvisning, men vi vil som agent for HandiRack i Norden,  
gerne gøre det endnu bedre, derfor også en brugsanvisning på dansk, der måske forklare det 
endnu bedre, samt forklare brugen af det medsendte ekstra udstyr. 


Vigtig: Læs venligst vores anbefalinger og ansvar på side 3.


HANDIRACK: 

- HandiRack er godkendt til brug som tagbøjler på biler. 

- HandiRacken må belastes med op til 80 kg, du skal dog være opmærksom på, hvad din bils 

tag må belastes med i kg. (det vil altid være den mindste vægtangivelse, du skal regne med)  

- HandiRack kan bruges på de fleste biler med 5-4-3-2 døre, også på biler med tagræling.


Med i pakken er som vist på billedet ovenfor (9) :


-  2 stk. sammenrullede HandiRacks.

-  1 stk. pumpe med slange. 

-  2 stk. remme på hver 3 m.

-  Samt en opbevaringspose.




Dertil kommer 2 sæt ekstra udstyr, som vi i Norden har valgt at vedlægge alle vores HandiRacks.


-  2 stk. anti skrid måtter.

-  4 stk. regnvand samlere med overtræk.

    (læs mere om disse nedenfor)


Montering af HandiRack: 

1. Åben alle døre på bilen. 


2. Tør taget af. Inden du monterer din HandiRack skal du sikre dig at taget på din bil er rent, 
samt at undersiden af din HandiRack også er ren. Et almindeligt rent biltag tørres over med en 
tør blød klud, så der ikke er sandkorn eller andet på taget. Vi anbefaler desuden, at du bruger 
de medfølgende Anti skrid måtte til at lægge mellem taget og HandiRack.


3. Rul de 2 HandiRacks over taget. Læg den forreste HandiRack så langt frem så muligt, og 
den bagerste så langt tilbage så muligt. Tilstræb at der er en indbyrdes afstand mellem de 2 
HandiRack på 70 cm. (Ved 2 eller 3 dørs biler, åbnes fordørene og hvis muligt rulles vinduet 
lidt ned ved bagsæderne. Er dette ikke muligt, skal begge HandiRacks side i fordøren.) Sikre 
dig, at de 2 HandiRack ligger lige hen over taget. I enderne af HandiRacken er der en V formet 
afslutning, denne skal hænge glat ned og med ind i bilen efterfølgende. Vær opmærksom på, 
hvis din bil har særlige krav til placering af tagbøjler mm.


4. Før stroppen gennem de åbne døre og igennem kabinen. Sikre dig, at stroppen ikke er 
snoet og ligger midt over den V formet ende på HandiRacken. 


5. Før stroppen gennem den første D- ring og ind i spændet. 


6. Spænd stroppen godt til ved at trække stroppen mod dig selv. Sikre dig, at din HandiRack 
ligger rigtig og stramt. 


7. Pump de 4 lunger op. Det er vigtigt, at du ikke pumper lungerne for hårde, ca 20 pumpslag er 
passende. HandiRacken er designet til at dæmpe belastningen fra lasten. Hvis ventilen er 
svær at trygge ned, er den muligvis for hårdt pumpet.


8. Brug de medfølgende remmen til at fastgøre din last. Før remmen gennem D- ringene og 
henover din last. Alt afhængig hvad du skal transpotere. Spænd godt til og sikre dig, at din 
last ligger fast, stabilt og forsvarligt. Ved transport at kajak, SUB eller kano, der er dobbelt 
koniske, er det vigtigt at remmene er henholdsvis foran og bagved det bredeste sted på 
båden. Det er til enhver tid føren af bilen der alene der er ansvarlig for, hvordan lasten er 
spændt fast. Vi kan som forhandler ikke gøres ansvarlig for last, som ikke er fastgjort 
forsvarligt.  


9. Du pakker din HandiRack sammen igen i modsat rækkefølge. Saml det hel i posen igen 
og læg den tilbage i bagagerummet, klar til næste opgave. God tur.


Du kan også se en monterings video ved at bruge denne QR kode.  




Med i pakken er som beskrevet også 2 sæt ekstra udstyr:


Anti Slip måtten: 
Som beskrevet under punkt 2 anbefaler vi, at du altid bruger Anti Spil måtterne mellem tag og 
HandiRack. Derved opnår du en yderligere stabilitet, minimerer friktion samt risikoen for, at sand 
og andre små partikler bliver "fanget" direkte mellem biltag og HandiRack. 

De rene Anti skrid måtter lægges over taget, inden du ruller din HandiRack ud over taget. (som 
vist på billedet)

Vi kan som forhandler ikke påtage os noget ansvar overfor evt. ridser eller mærker i dit tag, da 
den nævnte rengøring og montering vanskeligt efterfølgende kan påvises.


Regnvejrs sæt: 
Det andet sæt ekstra udstyr er til brug i regnvejr. Regnvand kan gøre stropperne våde, så 
regnvand kan løbe langs stroppen og ind i bilen. I mange tilfælde stoppes dette regnvand af 
gummilisten, i andre tilfælde er gummilisten klemt, så regnvand kan passere ind. 

Dette kan medføre, at det drypper på sædet eller at loftet i bilen kan blive vådt. 

Derfor anbefaler vi, at du bruger det medfølgende regnvejrs sæt i tilfælde af regnvejr. 

Når du har rullet din HandiRack over taget, folder du V enderne ind under HandiRacken (der sider 
et velco sæt på bagsiden til dette) De blå opsamlings svampe monteres i holderen så slidsen / 
hullet i svampen er på siden, hvor stroppen føres igennem. Placere nu en opsamler ved hver dør. 
(Som vist på billedet) Vrid evt. svampen hvis de overmættes med regnvand.

Vi har derved forsøgt, at imødekomme de henvendelser fra folk med våde bilsæder. 

Vi kan ikke påtage os et ansvar for vand på sædet, eller vandindtrængen i loftbeklædningen, hvis 
disse opsamlere ikke er anvendt.


Anbefalinger og ansvar: 
Vi er som forhandler stolte over vores produkt og glade for de mange tilfredse brugere af vores 
HandiRack.

Vi har med vores HandiRack skabt et produkt, der er en enkel løsningen på mange brugers 
transport udfordringer af store ting i deres biler.

Men det må også siges, at vi ikke kan påtage os et ansvar for forkert brug af HandiRacken.

En HandiRack kan side på henved 98 % af alle biler, men der kan være biler, hvor fabrikken ikke 
anbefaler brug af nogen form for tag-last. Det er op til den enkle ejer af bilen, at undersøge og 
efterleve dette. Vi kan derfor ikke drages til ansvar for evt. skader på biler, der ikke er godkendt til 
tag-last.

Endvidere kan vi ikke drages til ansvar, hvis lasten ikke er spændt forsvarlig fast, det er til enhver 
tid føren af bilen, der alen er ansvarlig for dette.

Vi har med de 2 sæt ekstra udstyr tilstrapt, at HandiRacken ikke laver skader på bilen, men da det 
er op til den enkle bruger af efterleve vores anbefalinger om brug af det nævnte ekstra udstyr, kan 
vi ikke påtage os ansvar for evt. ridser eller mærker på tag eller døre, ej heller for evt. vandskjolder 
på sæde eller det indvendige tag.


Når det er sagt og disse enkle punkter følges, er det nok den letteste og hurtigste måde, at 
transportere store ting på din bil.


God fornøjelse med din HandiRack.


Med venlig hilsen 

Jesper Weiss Andersen

Kimbrer-ide / Ronto.shop

M: jwa@ronto.shop


