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Saab 9-3   
Etuspoileri

1 Spoileri (1 kpl)
2 Kiinnitin (10 kpl)
3 Ruuvi (2 kpl)
4 Kiinnitin (2 kpl)
5 Asennusohje
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Spoileri on pintakäsitelty pohjusteella ja on siten val-
mis maalattavaksi.

1 Maalaa spoileri korin värillä. Katso “Maalauso-
hjeet pohjustetulle PP/EPDM -muoville“ tässä
asennusohjeessa.

2 Aseta auto nosturille ja nosta se ylös.
3 Irrota ilmanohjauslevyt.
4 Pese puskurin alaosa merkintöjen paikallistami-

sen helpottamiseksi. Merkinnät muodostuvat
pienistä valunystyröistä.

5 Suojaa puskurin maalattu osa, merkintöjen ylä-
puolelta, maalarinteipillä.

6 Leikkaa 10 reikää, joihin spoilerin muovikielek-
keet sovitetaan, seuraavasti:

a Paikallista merkinnät.
b Laita erikoisveitsen kärki, erikoistyökalu tuo-

tenro (16) 82 93 227, merkintöjen keskelle,
työkalun tasainen osa ylöspäin.

c Leikkaa reiän yläosa painamalla erikoisvei-
stä sisään, kunnes piikki on jättänyt merkin-
nän.

d Käännä veistä ja aseta kärki merkintään,
jonka piikki on jättänyt. Leikkaa reiän alao-
sa.

7 Leikkaa pois n. 1 cm puskurin taemmasta alare-
unasta, katso kuvaa, molemmilta puolilta. Ole
tarkka, että yläreuna leikataan kunnolla pois.
Tämä tehdään tilan saamiseksi spoilerille.
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Huomaa
Ole varovainen!
Erikoisveitsi pitää painaa sisään täysin vaakasuo-
rasti ja kohtisuoraan puskurin helmaa vasten.
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8 Nosta spoileri paikalleen.
9 Mittaa ruuvien oikea paikka mittaamalla spoile-

rista, ruuvinkiinnikkeestä.
10 Tee reiät laskettuihin kohtiin naskalin avulla.
11 Asenna kiinnittimet spoileriin. Asenna ruuvit

pyöränkotelosta.
12 Asenna kiinnittimet spoilerin 10 muovikielekkee-

seen.
13 Asenna ilmanohjauslevyt.
14 Poista maalarinteippi ja laske auto alas.

Maalausohjeet pohjustetulle PP/EPDM -muoville

• Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa
siten, ettei se muuta muotoaan.

• Jotta spoileri ei muuta muotoaan, ei lämpötila
saa ylittää arvoa +70 °C (158 °F).

• Toimittaja on pohjustanut spoilerin.

• Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita
käsineitä.
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