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Kõigepealt loe terve paigaldamisjuhend läbi ja 

kontrolli paigalduskomplekti sisu.    
  

Paigalduskomplekt koosneb järgnevast:   
6 tk   Klambrid   
 tk     1 Kaitsekile tagaluugi servale     
 tk  2   Eespoolne        kinnitus    

    
NB! Mõndadel autodel võib olla vaja korrigeerida  
veokasti asukohta raamil selleks, et teha rohkem ruumi  
kattele kabiini ja koormakaitse vahel   

  

Tõsta kate ettevaatlikult auto peale 

ja tõmba seda tahapoole kuni 
esiseina alumine äär läheb vastu  
veokasti esiseina.   
NB! Kabiini tagaseinas asuv pidurituli.  
   

Sea kate veokastil keskele ja paiguta 

klambrid vastavalt pildil toodule.   
Kinnita kate vastu veokasti äärt klambritega 

   
NB! Max. 10 Nm pingutamist   
  

Kinnita eespoolne kinnitus vastavalt pildile.   
Aseta eespoolne kinnitus vastu 

esiseina ja kinnita see kruviga  
olemasoleva katte külge. Eespoolse   
kinnituse  abil tõmba esiseina 

 tahapoole ja samal ajal markeeri 
veokasti esisein, kuhu isekeermestav  
kruvi puuritakse.  
Puuri 4,9 - 5,0 mm auk esiseina 

ja kinnita kruvi. 
   
  

NB! Alusta    koormakaitse lahtivõtmisest 

auto pealt.   
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Pärast teatud sõitmisperioodi peaks kõiki kinnitusi kontrollima ja vajadusel 
uuesti pingutama.  

  
  
  
  
  

FODC - ,  0055 - ,  1155 - 1133   

  
  

  
FO D - ,  0055 - ,  1155 - ,  900 - 1100.   

  

Puhasta tagaluuk ja 

paigalda kaitsekile sinna, kus 

asub tagaluugi 
kummitihend.   

Kontrolli, et luuke on lihtne 

sulgeda ja et need on korrektselt  
 reguleeritud, vajadusel  
reguleeri lukku või vasturauda.   
  

Lukustusvarraste pikkust 

on võimalik reguleerida 

plastklambri vabastamisel    
ja lukustusvarraste keeramisel. 
Lukustusvardad on keeratud 

vastu lukustushaaki.   

Kontrolli, et luuke on lihtne  
sulgeda ja et lukk on korrektselt 

reguleeritud. Vajadusel 
reguleeri liugenurka.   
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Kuna kabiini tagaküljel asuv pidurituli jääb katte paigaldamisel peitu, peab 
kattele paigaldama ühe lisapiduritule.  
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Juhtmetoru piduritule juhtmete  
jaoks ja võimaliku   
sisevalgustuse jaoks.   
  

Vastavalt Fordi juhistele peab piduritule ,  
ühendama veokasti pesa ja ühendusbloki 
vahelisse ühenduskaablisse.   
  

Ühendusblokk asub vasaku tagaratta   
raamil   
  

Ühendused on nummerdatud, vt luugi 
sisekülge.   
Piduritule positiivne juhe ühendatakse  
nr. 6-ga. Värv: lilla/  valge ja negatiivne juhe  
( maandus)  ühendatakse nr. 3-ga. Värv: must/hall   
  
  


