
OPETUSPOLJIN-asennusohje
Tuotekoodi 910-F7

Helsinki 0519

Opetuspolkimen asentamiseen tarvitaan myyn-
tipakkauksen sisällön lisäksi kiinnitystarvikkeita 
riippuen automallikohtaisesta asennusratkaisusta. 
Asentaminen edellyttää kohtalaista asennustaitoa. 

1. Sovita opetuspolkimen paikkaa jalkatilan 
 keskilinjan oikealta puolelta luontevasta 
 polkimen käyttökohdasta.

2. Poljin kiinnitetään tukevasti esim. metallisilla 
 lattaraudoilla tai vanerista tms. tehdyllä 
 apurungolla auton olemassa oleviin kiinnitys-
 pisteisiin. Kts. kuvia esimerkkiratkaisuista 
 kääntöpuolelta: kuvat 1, 2 ja 3
 • Huom! Huomioi erilaiset putket, sähköjohdot 
  ym. reikiä porattaessa.
 • Huom! Vältä tarpeettomien reikien poraamista.

3. Kiinnitä vaijeri rintapeltiin ja jarrupolkimen varteen, kts. kuvia esimerkkiratkaisuista kääntöpuolelta,   
 kuvat 4, 5 ja  6.
 •  Huom! Huomioi, että vaijerin pään kiinnityskohta tulee siten, että voima kohdistuu polkimen 
  liikeradan suuntaisesti. Lyhennä jarrupolkimen varteen tulevat pultit sopiviksi.

4. Sovita vaijerin kuoren kulku ja tarvittaessa lyhennä ylimääräinen pituus pois. Useisiin autoihin   
 vaijeri on tarpeettoman pitkä. Lyhennä myös vaijerin muovinen sukka.
 •  Huom!  Vaijeri ei saa joutua jyrkille mutkille.

5. Lukitse öljyttynä vaijeri opetuspolkimeen siten, että siihen jää n. 5 mm löysää. Katkaise ylimääräinen  
 pois. Kiinnitä vaijeri nippusiteellä huomioiden poljinliike.

6. Kokeile auton jarrupolkimen jarruvalon toiminta ennen ajoon lähtöä. Varmista auton käynnissä 
 ollessa opetuspolkimen toiminta. Säädä korkeudensäätöruuvilla opetuspoljin sopivaan asentoon, 
 kts. kuva 7.

7. Opetuspoljin voidaan kääntää yläasentoon pois tieltä kun se ei ole käytössä, käytä kahta 17 mm:n    
 kiintoavainta, kts. kuva 8.

Kuvat kääntöpuolella.
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ÖVNINGSPEDAL-monteringsanvisning
Produktkod 910-F7

Helsinki 0519

Bilderna på baksidan.

Förutom försäljningsförpackningens innehåll krävs 
det olika fästmaterial för en kompletts montering, 
beroende på bilmodellens egna monteringslösnin-
gar. Dessutom krävs måttliga monteringsfärdighe-
ter.

1.  Passa in pedalens position i benutrymmet på  
 höger sida av mittlinjen vid dess naturliga an- 
 vändningsposition.

2.  Montera fast pedalen säkert t.ex. med ett platt- 
 järn eller med en hjälpram i plywood el. dyl. i  
	 bilens	befintliga	förankringar.	Se	exempelbilder		
 på baksidan: Bilderna 1, 2 och 3.
 • Obs! Var uppmärksam med rör, elledningar  
  osv. vid borrning av hål.
 •  Obs! Undvik att borra onödiga hål.

3.  Fäst vajern i skiljeväggen och i bromspedalens  
 bygel, se exempelbilder på baksidan.
 Bilderna 4, 5 och 6.
 •  Obs! Var noga med att placera vajerändens  
  fästpunkt så att kraften appliceras på pe- 
  dalen parallellt med rörelsebanan. Korta av  
  bultarna på bromspedalens bygel till en  
  lämplig längd.

4.  Montera vajerhöljet och korta av den vid behov. Till många bilar är kabeln onödigt lång. Korta även av  
 vajerns plaststrumpa.
 •  Obs! Montera vajern så att den inte böjs för brant.

5.  Lås den oljade vajern i övningspedalen så att ca 5 mm förblir slappt. Klipp av onödig vajer. Fäst va-  
 jern med buntband, men ta hänsyn till pedalrörelsen.

6.  Testa bromsljusets funktion med bromspedalen innan du kör iväg. Kontrollera att övningspedalen   
 fungerar medan bilen är igång. Justera pedalen till rätt läge med höjdjusteringsskruven, se bild 7.

7.  Pedalen kan vändas uppåt ur vägen när den inte används, använd då två 17 mm U-nycklar, se bild 8.
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