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SV 1. En undervisningspedal som installeras vid passagerarsätet får endast användas
av en person med undervisningstillstånd.
2. Testa att undervisningspedalen fungerar och är tillräckligt känslig före användning.
Justera vajern spändhet vid behov.
3. Undervisningspedal i universalmodell monteras vid bilens bromspedal.
 4. Kontrollera alltid innan avfärd att undervisningspedalens låssprint inte sitter i.
 

Maahantuoja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh./Tel. 010 430 3490

1. Matkustajan paikalle asennettavaa opetuspoljinta saa käyttää vain opetusluvan
saanut henkilö.
2. Varmista ennen liikkeellelähtöä, että opetuspoljin toimii ja on tarpeeksi herkkä. Säädä
vaijerin kireyttä tarvittaessa.
3. Yleismallinen opetuspoljin kiinnitetään auton jarrupolkimeen.
4. Varmista aina ennen liikkeellelähtöä, että opetuspolkimen lukitussokka ei ole
paikallaan.



Asennusohje / Installationsanvisningar

FI 1. Varmista opetuspolkimen luja kiinnitys apukuljettajan lattiatilaan. Jos kiinnität polkimen 
vanerilevyyn, varmista että levy ei pääse liikkumaan. Kiinnitä levy tarvittaessa etuistuimen 
rakenteisiin. (Kuva 1) 
2. Vie jarruvaijeri keskikonsolin yli kuljettajan jalkatilaan. Kiinnitä jarruvaijeri kiinnityslevyllä 
auton jarrupolkimeen. Varmista että opetuspolkimen jarruvaijeri ei vaikuta auton muiden 
polkimien toimintaan. (Kuva 2a ja 2b) 
3. Kiinnitä jarruvaijerin pää kuljettajan jalkatilan seinämään, jarrupolkimen taakse. (Kuva 3) 
4. Säädä jarruvaijerin sopivalle kireydelle (Kuva 4a ja 4b) ja kiristä kaikki mutterit. Varmista, 
että vapautettuna opetuspoljin ei vaikuta auton jarrujen toimintaan. 
5. Varmista, että poljin on asennettu suoraan apukuljettajaa kohti ja poljin toimii kevyesti. 
Säädä vaijeria, jos poljin ei toimi kevyesti. (Kuva 5)

SV 1. Kontrollera att undervisningspedalen är stadigt monterad vid passagerarsätets 
golvutrymme. Om undervisningspedalen monterats i en fanerskiva ska du kontrollera 
att skivan inte kan röra sig. Fäst skivan i framsätet vid behov. (Bild 1)
2. Dra bromsvajern över mittkonsolen till chau�örens fotutrymme. Fäst bromsvajern med 
monteringsplattan i bilens bromspedal. Kontrollera att undervisningspedalens bromsvajer 
inte påverkar bilens övriga pedaler. (Bild 2a och 2b) 
3. Fäst ändan av bromsvajern i väggen bakom bromspedalen. (Bild 3) 
4. Justera bromsvajern så att den är lämpligt spänd. Dra åt alla muttrar. Kontrollera att 
undervisningspedalen inte påverkar bilens bromsfunktioner i friläge. (Bild 4a och 4b) 
5. Kontrollera att pedalen är monterad i linje med passageraren och att den fungerar 
smidigt. Justera vajern om pedalen känns trög. (Bild 5)
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