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1. Aby dopasować skrzynię, należy uciąć plastikowy element bagażnika wzdłuż czerwonej 
linii zaznaczonej na zdjęciu.                                                                                     
1.To fit the box in first step is to cut the plastic element of the trunk across the red line 
marked on the picture.

2. Lewarek należy przenieść na lewą stronę bagażnika.                                                 
2. The jack has to be moved on left side of the trunk.                                                    
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3. Skrzynię umiejscawiamy we wnęce bagażnika po prawej stronie.
3. We place the box inside the trunk on the right side. 

4. Plastikową osłonę należy naciąć, tak aby uzyskać półokrąg.
4. Plastic cover has to be incise to get a semicircle.
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5. Po wycięciu uzyskujemy pożądany efekt podobny jak na zdjęciu.
5. After the cut is done we get desirable effect similary as on the picture. 

6. by zapewnić stabilne mocowanie obudowy, przykręcamy ogólnodostępny na rynku 
kątownik.
6. To provide stable mounting we use an angle available on market.
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7. Drugą część kątownika przykręcamy do nadwozia.                                                    
7. Second part of angle has to be screw to the car body.

8.Głównym elementem mocującym skrzynię są narożniki.  
8.The main mounting element of the box are corners.
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9. Narożniki obudowy przykręcamy w zaznaczonym na zdjęciu miejscu.                            
9. The corners of the casing has to be screwed similar like in a marked spot on the picture
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10. Ponownie montujemy plastikową osłonę.                                                                 
10. We mount back plastic cover.

http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclosure/736-vw-caddy-fit-box-subwoofer-enclosure.html
http://basser.pl/en/


Volkswagen Caddy 
        Fit-Box enclosure manual       

www.basser.pl
basser@basser.pl

l

11. W miejsce wyciętego otworu wstawiamy dołączoną do obudowy osłonę. Zalecamy 
przykręcić ją od wewnętrznej strony plastikowej osłony.                                                  
11. In the cutted place we mount a cover included to enclosure. We recommend to screw 
it from inside the plastic cover.                    
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