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Hyundai Kona  - 2017 Onwards 
Our ref: H0735-EV/EVNO 

 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN 
 

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal 

hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en 

alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is 

aangebracht VERWIJDEREN:  

 

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals ‘Auto-Glym Intensive Tar 

Remover’ en pas het royaal toe op het oppervlak waar het 

klittenband geplakt zal worden.  

2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, 

todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging 

vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 

als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt. 

3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur 

om voor de beste hechting te zorgen. 

*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden 
gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.  

v. 01 

VERPAKKINGSVEREISTEN : 

□ KOFFERBAKBESCHERMING 
• 1 x 700mm 30mm breed zelfklevend 

klittenband  

• 2 x 320mm 30mm breed zelfklevend 
klittenband  

• 2 x 420mm 30mm breed zelfklevend 
klittenband  

• 2 x 80mm 30mm breed zelfklevend 
klittenband 

• 2 x tabs breed zelfklevend klittenband 

□ ACHTERKLEPBESCHERMING 

• 20 x tabs breed zelfklevend 
klittenband 

 Achter Plus Gesplitst, 
bevestigingen voor 

stoel flap, bumper flap & 
bodemverlenging. 

Speaker gaas optioneel . 

 Achter plus, met 
bevestiging voor bump-

er flap.  
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STAP 1. VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het 
kan later weer aangebracht worden.  

• Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. 

 

 

STAP 2. BODEM 

• Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak 
met het Hatchbag logo aan de kant van de 
achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het 
goed past tegen de zijkanten. 

• Het klittenband aan de achterkant wordt 
rechtstreeks op de bekleding bevestigd. 
(afbeelding B) 

 

STAP 3. VOORKANT 

• Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste 
Stoelen - Maak het klittenband tussen het 
zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding 
B)  

• Begin met de middelste hoofdsteun: maak de 
bandjes met de klittenbandbevestiging vast 
rond de pootjes van de hoofdsteunen. 
(Afbeelding C). Houd het voorste deel van het 
bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat 
de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal 
deze procedure met de linker en rechter 
hoofdsteun.  

Achter Plus Versies 
• Het klittenband en de hoofdsteunbandjes 

dienen losgemaakt te worden voordat u de 
bovenste delen van de achterstoelen neerklapt 
(‘zie de ACHTER PLUS-opties op de website 
voor detailleerde foto’s’). 

AFB.  A 

AFB. C 

IMAGE D 

AFB. B 
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STEP 4. FITTING THE SIDES  

• De 700mm lange strip klittenband dient 
gebruikt te worden voor beide zijkanten. Knip 
het op de juiste lengte zodat het overeenkomt 
met de blauw gemarkeerde plekken op 
afbeelding E & F. Plak ook twee zelfklevende 
klittenband tabs naast het licht aan de 
linkerkant (gemarkeerd in roze - afbeelding F)  

• Plak het 420mm lange klittenband (geel - 
afbeelding E & F) en het 80mm lange 
klittenband (oranje - image E & F) op het 
plastic naast de opening van de kofferbak. 
Knip het klittenband zodat het makkelijk in de 
hoek past 

• Maak de klittenband aan de onderkant van de 
hoes nu vast op het net bevestigde 
klittenband.  

 

 

 

AFB. E 

STAP 5. FITTING THE BACK 

• Plak het 320mm lange zelfklevende 
klittenband vast aan weerszijden van het slot 
(groen - afbeelding G).  

• Maak de klittenband aan de onderkant van de 
hoes nu vast op het net bevestigde 
klittenband (afbeelding H).  

 

AFB. F 

AFB. G 

AFB. H 
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Optionele Extra‘s  
Onderstaande foto’s zijn niet van toepassing op uw voertuig  

STAP 5A. STOEL FLAP 

• De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte 
van de achterstoel en biedt extra bescherming 
tegen hondenspeeksel, enz.   

• De stoelflap kan ook worden gebruikt in 
combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). 
Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, 
bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de 
achterkant van de achterstoelen en de 
hoofdsteunen. (Afbeelding 2) 

• Verlaag de hoofdsteunen. 

• Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip 
dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming 
net onder de rand van de achterstoelen. 
(Afbeelding 1) 

• Trek de flap daarna over de achterste 
hoofdsteunen en de achterkant van de 
passagiersstoelen. (Afbeelding 2) 

• Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen 
bedekt, waardoor het zicht door de achterruit 
wordt belemmerd, maakt u voorzichtig 
openingen in de flap voor de pootjes van de 
hoofdsteunen. 

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING 

• Lijn de achterklepbescherming uit met de 
achterklep en maak de oppervlakken schoon 
waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging 
wordt aangebracht. (Afbeelding 4) 

• Gebruik de zelfklevende 
klittenbandbevestigingen om de 
achterklepbescherming aan de kunststof strip te 
bevestigen. 

STAP 5C. BUMPERFLAP 

• Breng de kofferbakbescherming aan.  

• Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip 
dat vervaardigd is aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming. (Afbeelding 5) 

• De bumperflap kan in het voertuig worden 
gevouwen of kan worden losgemaakt en 
opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.  

AFB 1 

AFB 2 

AFB 3 

AFB 4 

AFB 5 
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OPTIONELE EXTRA’S pagina 2 
Onderstaande foto’s zijn niet specifiek voor uw voertuig 

 

STAP 5D.  BODEMVERLENGING 

De ‘bodemverlenging’ zorgt voor een uitstekende 
bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in 
combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 
6) 

• De bodemverlenging is ontworpen om te worden 
bevestigd aan een Achter Plus 
kofferbakbescherming versie. 

• De verlenging biedt extra bescherming voor de 
achterkant van de voorstoelen en het verlengde 
bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn 
neergeklapt.  

• De maximum breedte is 148 cm (zie foto links). 

• De bodemverlenging biedt geen bescherming voor 
de achterportieren. 

De Stoel flap 5A,  bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet 

op een later tijdstip worden toegevoegd. 

 

 

 

AFB 6 

AFB 7 


