
            

 

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du først montere easystrap-systemet efter at have læst de følgende instruktioner omhyggeligt.        

Brug af easystrap-systemet sker på eget ansvar. 

MONTERINGSVEJLEDNING: 

1. Rens bilens tag eller anden flade, hvor easystrap-systemet skal monteres. Anvend den 

medfølgende klud eller anden ren og fnugfri klud. Sugekopperne (easy-c) skal tillige renses og 

være rene efter samme anvisninger som overfladen. Områderne, hvor sugekopperne skal 

monteres og selve sugekopperne, skal således være rene, tørre fedtfri og fri for støv, vand, sne, is 

eller andre fremmedlegemer og elementer, der kan påvirke sugekoppernes vedhæftningskraft 

(fig.1). Rengør evt. med vand, ikke alkohol eller andre former for opløsningsmidler til rengøring. 

 

       

 

2. Undgå at placere sugekopperne på krumme og/eller ujævne områder. Sørg for, at sugekopperne hæfter på hele overfladen, 

således at der ikke opstår luftlommer indeni sugekoppen (fig.2). 

Fig. 2 

                  
 

 

3. Placer sugekopperne på et område, der er så fladt og jævnt som muligt på bilen eller andre overflader, 

hvor man ønsker at montere sugekopperne. Sørg under alle omstændigheder for, at de genstande, 

som transporteres, er sikret og fastspændt korrekt, så genstandene under transport ikke kan falde af 

easystrap-systemet. Den medfølgende sikkerhedsstrop skal altid benyttes og fastgøres i bilens 

dørlukning (Fig.4). Undgå at transportere genstande på skrå imod vindretningen eller høje genstande. 

Transport af høje genstande og montering af faste plader, såsom spånplader, metalplader, 

tætmaskede hegn mv., kan have en betydelig indvirkning på vindmodstanden og bilens kørsels- 

egenskaber og aerodynamik. Se mere herom nedenfor (fig.3). Genstande skal i øvrigt placeres 

således, at der skabes mindst muligt vindmodstand. 

 

4. Når der transporteres lette genstande med easy-T eller når køretøjet er parkeret monteres de 

medfølgende sikkerhedsstropper på easy-T, der placeres, som vist på figur 4, inden for køretøjets 

døre, således at enderne på sikkerhedsstroppen hænger indeni kabinen (fig. 4). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Generel information om montage af 

easystrap-systemet er illustreret i fig. 

6 (easy-t montage), og fig. 7 (easy-c 

montage).  

 

Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 5. 
Fig. 4. 

Den medfølgende easystrap opbevaringspose (fig.5) 

kan også anvendes til markering af lange genstande 

under transport. Genstande der stikker længere ud 

end én (1) meter fra køretøjets bagende skal i 

henhold til færdselsloven markeres. Orienter dig altid 

om gældende regler omkring transport af genstande 

på køretøjer, før produktet tages i anvendelse.   

 

Fig. 6.  Fig. 7. 



 
Generel anvendelse. 

Producenten fralægger sig et hvert ansvar for skader på mennesker, dyr og løsøre, som følge af manglende overholdelse af denne brugsanvisning. 

Endvidere er producenten ikke ansvarlig for skader, fejl eller mangler, som opstår som følge af ændringer i produktet, forkert samling af produktet eller 

forkert montering af produktet, herunder tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning. Det er udelukkende brugerens eget ansvar at 

sikre forsvarlig kørsel under hensyn til forholdene. Producenten fralægger sig endvidere alt ansvar for skader opstået som følge af ulovlig kørsel mv.  

Easystrap-systemet må ikke benyttes til personbefordring eller til befordring af levende dyr, herunder til montering af transportkasser til levende dyr.  

For yderligere informationer om easystrap-systemet og anvendelsesmuligheder, samt ofte stillede spørgsmål (FAQ), besøg da vores hjemmeside på 

www.easystrap.dk. Se også vores instruktionsvideo på www.easystrap.dk/video.  

Scan QR koden og se instruktionsvideoen direkte på din smartphone.  

 

Husk at kontrollere, at produktet er intakt efter hvert brug og før hver montering. Produktets levetid forlænges, hvis det rengøres efter hver brug og 

opbevares tørt i den medfølgende opbevaringspose. Produktet bør ikke opbevares i direkte sollys.  

 

Generelle produktinformationer: 

East-T er designet til at bære maksimalt 5 kg, når der monteres mindst 2 stk. sugekopper med hver et monteret T-stykke (easy-T holder). Det anbefales, at 

der af sikkerhedsmæssige årsager altid benyttes mindst 2 stk. sugekopper. Det frarådes kun at benytte én sugekop. Strop må max belastes med 300 kg, 

krog med max 65 kg. 

 

Fordelen ved transport med easystrap-systemet er, at det kan anvendes hurtigt, og det kan af- og påmonteres uden brug af værktøj, hvorfor risikoen for 

ridser på montagefladen reduceres betydeligt. 

Bemærk vægtfordelingen når der benyttes flere sugekopper, hvor der er monteret et  
T-stykke (easy-T-holder)bør være jævn. Easystrap-systemet kan bruges på alle flade,  
rene og glatte overflader, herunder på bilens karosseri, tag mv.  
  

 

easystrap-systemet kan ikke anvendes med henvisning til (fig. A), samt på fordybninger eller 

andre ujævne overflader, hvor der ikke er en helt glat og plan flade til montering. Ved 

anvendelse af easystrap-systemet på køretøjer med soltag, placeres sugekopperne således, 

at de ikke er monteret over soltagets samlinger.   

Undgå at montere easystrap-systemet på samlinger og krydsområder af faste og mobile dele 

af taget. (fig. B).  

I det tilfælde, hvor easystrap-systemet eller enkelte dele heraf er blevet tabt på gulvet eller 

jorden, eller på anden måde har været udsat på tryk eller uhensigtsmæssige belastninger, 

som easystrap-systemet ikke er designet til, bør det undersøges, om de enkelte dele eventuel  

er blevet beskadiget. Det frarådes at benytte og montere beskadigede dele. 

  

Hvis easystrap-systemet har været monteret over længere tid, kan dette have indflydelse på den overflade, hvor systemet er 

monteret. Producenten er ikke ansvarlig for lakskader eller andre skader på overfladen, hvor easystrap-systemet har været 

monteret i længere tid end anvist og/eller hvor overfladen på emnet er tyndere end 1 mm. easystrap-systemet må maksimalt 

anvendes i 8 timer, hvorefter sugekoppen skal afmonteres og påsættes igen, så et nyt effektivt vakum skabes påny. Det 

anbefales af easystrap-systemet genmonteres et nyt sted på overfalden, og at anvisningerne i denne brugsanvisning i øvrigt 

følges. Udsættelse for ekstrem kulde og varme samt påvirkning af direkte sollys og saltvand gennem længere tid kan påvirke 

easystrap-systemets levetid. easystrap-systemet kan også anvendes, når det regner og sner, men det anbefales, at easystrap-

systemet ikke anvendes ved udendørstemperaturer under -20 celsius grader og over 65 celsius grader. Endvidere frarådes det 

at montere easystrap-systemet på bilens kølerhjelm, da det mindsker sigtbarheden, og den høje temperatur fra kølerhjelmen kan 

påvirke systemets vedhæftning til underlaget. Det er altid førerens ansvar, at færdselslovens bestemmelser omkring sigtbarhed mv. overholdes.  

Skal bilen efterlades uden opsyn, anbefales det, at easystrap-systemet afmonteres og enten medbringes eller gemmes væk i køretøjet, således at dette 

beskyttes mod tyveri. 

Montering af easystrap-systemet på køretøjets tag indebærer en ændring i bilens driftsforhold og kan medføre en stigning i brændstofforbruget. 

Kør forsigtigt og forsvarligt efter forholdene og hold en moderat hastighed, der tager hensyn til den øgede vindmodstand.  

Følg altid Vejdirektoratets anbefalinger omkring kørsel med lette køretøjer på broer mv., når easystrap-systemet er monteret og lastet. Undgå 

hurtige accelerationer, skarpe hjørner og hårde opbremsninger etc. I tilfælde af særligt ugunstige vejrforhold, såsom kraftig vind, sne og regn, 

samt ved ujævne vejbelægninger og passage af tunge køretøjer, reducer da hastigheden væsentligt. Kør altid forsigtigt og brug sund fornuft.  

Producentens oplysning om maksimal hastighed er udelukkende af vejledende karakter. Respekter altid 

hastighedsanvisningerne og følg vejledningen om forsvarlig kørsel i denne brugsanvisning (fig. C). 

Kontrollér at produktet er intakt efter hver brug og før hver montering. 

Reservedele kan købes separat hos alle autoriserede forhandlere af easystrap-systemet.  

Rettigheder: easystrap er registeret varemærke, design og brugsretsbeskyttet No 012173101, No 1189271, No 012173043 Patent pending PA 201370693 i 

hele EU samt alle oversøiske markeder. 

easystrap™ producent: easystrap Factory ApS  - Kristiansvej 13- DK-8660 Skanderborg  - Cvr.nr.: 35834109 – www.easystrap.dk 

Købelovens bestemmelser om reklamationsret finder endvidere anvendelse.  

 

Eksempel: 

2 easy-T i alt   5 kg 

4 easy-T i alt 10 kg 

6 easy-T i alt 15 kg 

Fig. A Fig. B 

Fig. C. 


