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ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET
FOD, FODC, FOS ja FOSC.
Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!!

1

TARKISTA ASENNUSSARJAN SISÄLTÖ!

Asennussarjaan kuuluvat:
6 kpl
1 kpl
2 kpl
2 kpl
2 kpl
2 kpl

2

Vetokiinnittimet (Kuva 1)
Kuva
Suojateippi autolavalle
Etuseinän kiinnitin (Kuva 2)
Itsekierteittävät ruuvit 6,3*19
Pultti M6S M5*12
Aluslaatta M5

1

Kuva 2

ALOITA LAVAKATTEEN ASENNUS AUTOON.

HUOMIO! Jos auton ohjaamossa on
suoja, poista ensin ohjaamosuoja.
Lavakatteen asennus ohjaamosuojan
päälle
on
kielletty.
Puhdista ensin lavan reunat pölystä, avaa
lavakatteen takaluukku ja nosta lavakate
varovaisesti auton päälle (Kuva 3) sekä
siirrä
se
taaksepäin
siten,
että
lavakatteen etuseinä koskettaa autolavan
seinää.
HUOMIO! Huolehdi, ettei lavakate
kosketa
asennuksen
ohjaamon jarruvaloa.

yhteydessä

Kuva 3
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3

KIINNITÄ LAVAKATE AUTOLAVAAN

Aseta lavakate lavan keskelle
kiinnittimet
kuvan
mukaisesti.

ja kiinnitä
(Kuva
4)

Kuva 4

Kiinnitä

lavakate

lavan

reunaan

6

kiinnittimellä. (Kuva 5)
Kuva 5

HUOMIO! Kiristysvoima Max. 10 Nm tai
1kg/m

Lavan reunoihin ulottuvaan pohjasuojaan
(Kuva 6) on tehtävä reiät kiinnittimien
kiinnitystä varten.

Kuva 6

4

Kiinnitä etuseinän kiinnittimet!
Kiinnitä etuseinän kiinnittimet kuvassa
esitetyllä tavalla (Kuva 7). Aseta eetumainen
kiinnitin lavaa vasten ja ruuvaa se
lavakatteessa
olevaan
kiinnittimeen.
Vedä etuseinä taaksepäin ja merkitse samalla
lavaan itsekierteittävän ruuvin paikka. Poraa
lavaan 4,9–5,0 mm:n ruuviaukko ja kierrä
ruuvi kiinni.

Kuva 7

5

ASENNA SUOJATEIPPI AUTON TAKALUUKKUUN

Puhdista auton takaluukun osa,
jossa
lavakatteen
takaluukun
tiiviste
koskettaa
auton
takaluukkua (Kuva 8), ja asenna
sinne
suojateippi.
Kuva 8
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LUUKKUJEN SÄÄTÄMINEN

FODC, FOSC -0055; -1155; -1133
Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti
ja että ne on säädetty korrektisesti.
Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy.
(Kuva 9)
Kuva 9

Lukitustankojen pituutta on mahdollista
säätää vapauttamalla muovikahva ja
kiertämällä lukitustankoja. Lukitustangot
on kierretty lukitushakaa vasten. (Kuva 10)

FOS, FOC -0055, -1155; -900; -1100

Kuva 10

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti
ja että lukko on säädetty korrektisesti.
Tarvittaessa säädä liukukulma. (Kuva 11)

Kuva 11

7

HUOLTO
Luukun lukkojärjestelmien moitteettoman toimimisen varmistamiseksi
lukkojärjestelmät on voideltava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa.
Haastavissa olosuhteissa tai pölyisessä ympäristössä kerran kuukaudessa.
Tiivisteet on voideltava aika ajoin silikonivoiteella.
Suosittelemme käsittelemään geelipinnoitteiset lavakatteet vahalla heti
ajoneuvoon asennuksen jälkeen. Värimuutosten välttämiseksi vahaus on tehtävä
jatkossa kerran vuodessa. Lue lisää: ”Geelipinnoitteisen lavakatteen huoltoohjeet”.
Lavakate voidaan pestä sisältä pesurilla.

HUOMIO!!! Varo sähköisiä osia!
HUOMIO!!! Älä astu lavakatteen päälle!
HUOMIO!!! Tarkista takaluukkuun asennetun suojateipin kunto ja
vaihda teippi tarvittaessa!!!

HUOMIO!!! Kaikki kiinnitykset on tarkistettava ja tarvittaessa
kiristettävä tiettyjen ajanjaksojen välein (noin 6–8 kuukautta)!!!
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JOHTIMET

Johtimia ja mahdollista sisävalaistusta
varten tarkoitettu johdinputki. (Kuva 12)

Kuva 12

Fordin ohjeiden mukaisesti jarruvalo
on liitettävä lavan rasian ja liitosrasian
välillä sijaitsevaan liitäntäkaapeliin.
(Kuva 13)

Kuva 13

Liitosrasia sijaitsee vasemman takapyörän
rungossa (Kuva 14)

Kuva 14

Liitännät on numeroitu, katso luukun
sisäsivu. Jarruvalon (+) johto liitetään
numeroon 6. Väri: lila/valkoinen ja (-) johto
(maadoitus) liitetään numeroon 3. Väri:
musta/harmaa. (Kuva 15)

Kuva 15

