Sarjanumero: 1753 1110 0926 A06

REPUSEL VETOPEILIT

PATENTOITU
Mallisuojattu

KÄYTTÖOHJEET

OLE HYVÄ JA LUE KÄYTTÖOHJEET, ENNENKUIN ALOITAT REPUSEL VETOPEILIEN KÄYTÖN
ENNEN ALOITUSTA
Ennenkuin aloitat REPUSEL vetopeilien käytön, on tarkistettava, sopiiko autosi peileihin mitkään vetopeilit.
• Auton peilin on oltava hyvin kiinni auton ovessa. Jos peili kääntyy helposti, voidaan käyttää
DAVIT tai DASTA tukivarsia ongelman ratkaisuun.
• Peilikotelon maalipinnan on oltava riittävän vahva ja sopiva vetopeilin kiinnikkeille (REPUSEL
ei ole vastuussa mahdollisista maalivaurioista).
• Jos olet epävarma soveltuvuudesta, käänny jälleenmyyjän puoleen.
•

Kuinka asennan Repusel vetopeilin?
Repusel vetopeilin asennus on helppoa ja nopeaa...
*Vihje: Varaa ensimmäiseen asennuskertaan enemmän aikaa. Tämä on tärkeää
turvallisuussyistä.

1. Pieni vai iso koukku?

Riippuen siitä, kumpi sopii paremmin autosi
peileihin valitse pienellä tai suurella koukulla
varustettu hihna.

2. Säätö
Laita hihna varren alle. Laita se koukkuihin ja
kiristä mahdollisimman tiukkaan auton peilin
kotelolle. Laita merkki kahden koukun väliin
hihnaan.

3. Varustele hihna

KÄYTTÖVIHJEITÄ
•

Lopullisen asennuksen jälkeen: Ylimääräinen
hihna yläkiinnikkeellä voidaan tarvittaessa
leikata pois.

•

Kiristyskappale asennetaan normaalisti auton
peilin yläosaan. Joissain tapauksissa se voidaan laittaa tarvittaessa peilin alapuolelle.

•

Tarkista hihnojen kireys säännöllisesti.

•

Käytön jälkeen: Voit jättää hihnan ja kiinnikkeen paikalleen auton peiliin lyhyille matkoille ilman vaunua.

•

Varren sormiruuvi ja varsi peileineen voidaan
irrottaa helposti. Suosittelemme varren sormiruuvin irrottamista kokonaan katoamisen
ehkäisemiseksi.

•

Vetopeilit lyhyillä varsilla: pidempää vartta
suositellaan käytettäväksi matkustajan puolella.

•

Liuutettavat imukupit: joissain autoissa
(yleensä erittäin pyöreät peilikotelot) paras
kiinnitys saavutetaan laittamalla ensimmäinen imukuppi aivan ala-asentoon heti koukun
jälkeen ja seuraavat muutaman sentin välein.

•

Kiristyskappaleen ja hihnan asennus on suositeltavinta mahdollisimman lähelle auton ovea,
kuin mahdollista.

•

SÄILYTÄ OHJEET! Ohjeen yläreunassa on
tuotteen sarjanumero. Kun olet yhteydessä
asiakaspalveluumme, ilmoita sarjanumero,
auton malli ja vuosimalli.

Laita kolme siirrettävää imukuppia ja liukumaton
suoja hihnaan oikeinpäin.

4. Kiinnitä auton peiliin
Laita ensin hihnan koukku peilin alareunaan ja
sen jälkeen kiinnike peilin yläreunaan. Kun kiinnike on kunnolla paikallaan, kiristä se kiertämällä
sormiruuvit tiukalle.
Laita seuraavana varsi kiinnikkeeseen ja kiristä
varren sormiruuvilla.
Säädä peili sopivaan asentoon parhaan mahdollisen näkyvyyden saamiseksi.
Seuraavalla kerralla asennus on helpompaa ja
nopeampaa.
Toivotamme hyvää matkaa!
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PEILIEN TUKIVARRET
- DAVIT ja DASTA ehkäisevät tehokkaasti vetopeilien tärinän, joka voi
aiheutua ajoviimasta, vastaantulevien suurten autojen tuulista jne.
- Ehkäisee tehokkaasti häiritsevää värinää.

DAVIT

Tuote no REP 8600 (yksittäin)
Tehokas imukuppi säädettävällä kiristysnauhalla.
Yleismallinen ratkaisu.

DASTA

Tuote no REP 8790 (yksittäin)
Tuote no REP 8792 (pari)
Tukivarsi tehokkaalla imukupilla.
Käyttö: Vain Repusel Alufor
ja Luxmax -malleihin.

PITKÄ VARSI (44 cm)
Tuote no REP 3040 (yksittäin)
Pitkällä varrella saa hyvän näkyvyyden myös leveämpien
matkailuvaunujen yhteydessä.

www.repusel.com

REPUSEL

VARAOSALISTA:

LUXMAX
Tuote no
REP 3010

* Suora varalasi RCS Luxmax -malliin (heijastamaton)

Tuote no
REP 3011

* Kupera varalasi RCS Luxmax -malliin (heijastamaton)

Tuote no
REP 3014

* Peili suoralla lasilla Luxmax -malliin

Tuote no
REP 3015

* Peili kuperalla lasilla Luxmax -malliin

Tuote no
REP 3016

* Kumirengas Luxmax -malliin

Tuote no
REP 3017

* Liuutettava imukuppi Luxmax -malliin

Tuote no
REP 3018

* Hihna pienellä koukulla

Tuote no
REP 3019

* Hihna suurella koukulla
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REPUSEL

VARAOSALISTA

LUXMAX
Tuote no
REP 3020

* Kiristysosa ilman sormiruuveja

Tuote no
REP 3021

* Liukumaton suoja Luxmax -malliin

Tuote no
REP 3022

* Tukilevy Luxmax-malliin

Tuote no
REP 3023

* Peilin varren sormiruuvi (keskiruuvi)

Tuote no
REP 3024

* Sormiruuvi kiinnikkeen kiristämiseen (sivuruuvit)

Tuote no
REP 3025

* Peilin varren kiinnityspala (pari)

Tuote no
REP 3038

* Varsi (lyhyt) Repusel Luxmax -malliin (28 cm), ruostumaton
teräs

Tuote no
REP 3039

* Varsi (lyhyt) Repusel Luxmax -malliin (33 cm). Oikealle puolelle

Tuote no
REP 3040

* Varsi (pitkä) Repusel Luxmax -malliin (44 cm), ruostumaton
teräs
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