
AEV
LUMISUOJUKSEN OSALUETTELO

1 * LUMISUOJUS

1 * PIIRTO KALVO

1 * KIRISTYSPANTA

1 * LUMISUOJA OHJEET



AEV
LUMISUOJUKSEN LEIKKAUSOHJE

LUE OHJE ENSIN LÄPI!

1. Tarvitset ensin piirtokalvon ja tussikynän

2. Aseta ensin latauspistooli Type1 tai Type2 piirtokalvon keskellä olevasta aukosta 
läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / piirtokalvo latausportin päälle, kuin 
ajoneuvo olisi latauksessa.

3. Latauspistooli / piirtokalvo on asetettu latausportin päälle. Merkkaa tussilla 
latausportin ääriviivat alustavasti piirtokalvolle n. 2 cm etäisyydeltä latausportin 
reunuksesta ja vastaavasti merkkaamalla tussilla latausluukun saranan kohta 
pienemmäksi, kun itse sarana on!

Merkitse tässä 
vaiheessa tussilla
latausportin
ääriviivat n. 2 cm
etäisyydelle 
latausportin 
todellisista 
ääriviivoista 

Merkitse tässä 
vaiheessa saranan 
kohdassa ääriviivat 
sisemmäksi, kuin 
latausluukun 
saranat
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4. Poista latauspistooli / piirtokalvo latausportin päältä, jonka jälkeen piirtokalvo 

näyttää seuraavanlaiselta

Poista kalvo latausportin päältä

5. Leikkaa piirtokalvo pienemmäksi piirtämäsi alustavan latausportti kuvion 
mukaisesti. Näin, piirtokalvo jää hieman isommaksi latausportin todelliseen 
kokoon nähden

6. Aseta jälleen latauspistooli Type1 tai Type2 esileikatun piirtokalvon keskellä 
olevasta aukosta läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / piirtokalvo latausportin 
päälle, kuin ajoneuvo olisi latauksessa. Nyt voit piirtää latausportin ääriviivat 
tarkasti piirtoaihioon.
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7. Poista latauspistooli / piirtokalvo latausportin päältä, jonka jälkeen esileikattu  ja 

tarkemmin latausportin ääriviivoja myötäilevä piirtokalvo näyttää 
seuraavanlaiselta

Poista kalvo latausportin päältä

8. Tässä vaiheessa leikkaa esileikattu piirtokalvo tarkasti piirtämäsi latausportin 
ääriviivojen mukaisesti!

9. Loppu tarkistus! Aseta jälleen latauspistooli Type1 tai Type2 viimeistellyn 
piirtokalvon keskellä olevasta aukosta läpi. Tämän jälkeen aseta latauspistooli / 
piirtokalvo latausportin päälle, kuin ajoneuvo olisi latauksessa. Nyt voit tehdä 
viimeiset tarkastukset, että piirtokalvo asettuu latausportin päälle siististi. HUOM! 
Jos latausportissa on esimerkiksi, ulkoneva latausluukun lukitustappi. Merkitse 
tämä kalvoon jos lukitustappi estää lumisuojan asettumisen paikalleen. Tällöin 
myös lukitustapin kohta tulee leikata lopulliseen lumisuojaan. Ettei ulkonevat osat 
estä lumisuojaa asettumasta paikalleen nätisti.
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10. Aseta piirtokalvo lumisuoja-aihion päälle, niin että molempien keskiaukot 

menevät päällekäin. Piirrä lumisuoja-aihioon ääriviivat ”vesiliukoisella tussilla” 
piirtoaihion mukaisesti

11. Viimeisessä vaiheessa leikkaa lumisuoja  latausportin kokoiseksi



AEV
12. Nyt voi kiinnittää kiristyspannan valmiiksi muokkaamaasi lumisuojukseen.

13. Nyt lumisuojus on käyttövalmis. Aseta lumisuojus latausporttiin ja kiristä pannalla 
lumisuojus latauspistoolin ympärille. Näin lumisuojus pysyy latausportissa hyvin 
paikallaan.


