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1 Spoileri
2 Aluslevy, pyöreä, teipillä (x2)
3 Kuusiokantamutteri aluslevyllä (x4)
4 Sinkkilevy (x4)
5 Tiivistysteippi (3 osaa)
6 Porausmalli (2 osaa)
7 Kaasuvaimennin (x2)
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Spoileri on pintakäsitelty mustalla pohjusteella ja on
siten valmis maalattavaksi.
1 Maalaa spoileri korin värillä. Katso “Maalausohjeet pohjustetulle PUR-RIM -muoville“ tässä
asennusohjeessa.
2 7DNDODVLQS\\KNLPHOOlYDUXVWHWXWDXWRW Irrota
pyyhinvarsi.
3 Avaa tavaratilan luukku.
4 Irrota verhoilu luukun sisäpuolelta.
5 ,OPDQWDNDODVLQS\\KLQWlROHYDWDXWRW: Asenna
teipinpala lisäjarruvalon yläpuolelle, mittaa
jarruvalon keskeltä ja tee teippiin merkintä.
7DNDODVLQS\\KNLPHOOlYDUXVWHWXWDXWRW Irrota
pyyhinmoottori seuraavasti:

•
•
•

Jaa pyyhinmoottorin sähköliitäntä.

•
•

7 ,OPDQ WDNDODVLQS\\KLQWl ROHYDW DXWRW Sovita
malli tavaratilan luukulle siten, että se on
reunakkain takalasin kumilistan kanssa ja
yläreuna lisäjarruvalon päällä. Sovita mallin
keskimerkintä luukkuun mitattua keskimerkintää
vasten. Kiinnitä malli teipillä.
7DNDODVLQS\\KNLPHOOl YDUXVWHWXW DXWRW
Aseta malli takalasinpyyhkimen moottorin reiän
reunaa vasten ja takalasin kumilistaa vasten.
Kiinnitä malli teipillä.
8 Tarkasta, että reikämerkintöjen välinen etäisyys
vastaa vaarnaruuvien sijaintia spoilerissa.
9 Merkitse reikien paikat pistepuikolla.

9LKMH
Ole varovainen.

Irrota pyyhinmoottoria kiinnittävät ruuvit.
Nosta pyyhinmoottori pois ja ota kumiläpivienti talteen.

10 Poraa 8 mm:n reikä merkintöjen mukaisesti.
Aloita pienehköllä poralla.
11 Ruostesuojaa reiät seuraavasti:

6 Saata malli valmiiksi:

•

5

Leikkaamalla mallin toinen osa irti saksien
numero 1 mukaisesti.

•

yhteen.

•

Leikkaamalla malli irti saksien numero 2
mukaisesti.

•
•

Teippaamalla molemmat
Kohdista ne viivojen avulla.

osat

Siisti reiät ja poista irtonaiset lastut ja maalihiutaleet paineilmalla.
Levitä pohjamaalia. Tuotteena Standox 1K
Füllprimer tai muu vastaava tuote.
Levitä pintamaalia.
Asenna sinkkiteippiä reikien päällä ja paina
taltta alas siten, että teippi kääntyy alas
reunojen päälle.
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0DDODXVRKMHHWSRKMXVWHWXOOH3855,0PXRYLOOH
12 Asenna tiivistysteippi spoileriin ja sovita spoileri
tavaratilan luukkuun.
13 Asenna aluslevyt, teippi luukkua vasten, ja
spoileria kiinnittävät mutterit.
.LULVW\VPRPHQWWL1P OEIIW
14 7DNDODVLQS\\KNLPHOOl YDUXVWHWXW
Asenna pyyhinmoottori seuraavasti:

•
•
•

DXWRW

Sovita pyyhinmoottori paikalleen yhdessä
kumiläpiviennin kanssa.
Asenna pyyhinmoottoria kiinnittävät ruuvit.

•
•
•
•

Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa
siten, ettei se muuta muotoaan.
Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40 °C (104 °F).
Toimittaja on pohjustanut spoilerin.
Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita
käsineitä.

.XLYXPLVDLND
70 minuuttia lämpötilassa +40 °C (104 °F)
9DOPLVWHOXW

Kytke pyyhinmoottori.

15 Asenna verhoilu tavaratilan luukun sisäpuolelle.
16 Vaihda kaasujouset seuraavasti:

•
•

9$52,786

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pitää levittää
huokosia täyttävä maali.
Hio pohjamaalatut pinnat perusteellisesti. Käytä
hiomapaperia 3M 1200 tai 800.

Tavaratilan luukku pitää tukea, kun kaasujouset
irrotetaan.
– Irrota lukitsimet kaasujousten molemmista
päistä. Käytä tasaista ruuvitalttaa.
– Vedä kaasujouset irti tavaratilan luukussa ja
korissa olevista kiinnikkeistään.
– Asenna sarjan kaasujouset.
17 Sulje luukku.
18 7DNDODVLQS\\KNLPHOOl
Asenna pyyhinvarsi.
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