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Maskisuojaa suositellaan käy�ämään varsinkin DIESEL -käy�öisissä autoissa talviaikaan 
ulkolämpö�lan laskiessa +5 asteeseen tai sen alle. Maskisuoja estää tehokkaas� suoran 
ajoviiman sekä lumen pääsyn moo�ori�laan vähentäen mm. huoho�n putken jäätymisen mah-
dollisuu�a. Maskisuoja nopeu�aa myös moo�orin normaalin käy�ölämpö�lan saavu�amista. 
Maskisuoja tulee poistaa ulkolämpö�lan lämmetessä plusasteiseksi moo�orin ylikuumen-
tumisen estämiseksi. 

Seuraa auton moo�orin lämpö�laa osoi�avaa mi�aria ja poista maskisuoja väli�ömäs� mikäli 
huomaat moo�orin lämpö�lan nousevan normaalia korkeammalle. Autoissa, jotka eivät ole 
varuste�u moo�orin lämpö�laa osoi�avalla mi�arilla, poista maskisuoja he� jos moo�orin 
lämpö�lan merkkivalo sy�yy. Syy moo�orin ylikuumentumiseen ei väl�ämä�ä ole maskisuojas-
ta johtuva, joten seuraa moo�orin lämpö�laa myös maskisuojan irro�amisen jälkeen. 
Ulkolämpö�laa mi�aavan anturin sijoituspaikasta riippuen, auton ulkolämpö�laa osoi�ava 
näy�ö saa�aa esi�ää virheellistä lämpö�laa maskisuojan ollessa asenne�una. 

Maskisuoja asennetaan aina etupuskurin ilmano�oaukon tai jäähdy�äjän säleikön päälle sillä 
taakse näkymä�ömiin asenne�una maskisuoja saa�aa vaiku�aa moo�orin ilmansaan�in ja 
aiheu�aa vaurioita moo�oriin. Maskisuoja suositellaan poiste�avaksi harjallisen autopesun 
ajaksi.
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Tämä asennusohje on yleisluontoinen ja toimii maskisuojan asennusohjeena 
kaikkiin automalleihin. Mikäli asennuksen aikana et ole varma siitä kuinka 

maskisuoja tulee asentaa, voit olla yhteydessä tuo�een myyjäliikkeeseen.

Avaa tuotepake�.

Pake�n mukana tulevat kaikki asennukseen 
tarvi�avat osat. Suosi�elemme lisäksi tasa- 
päisen ruuvimeisselin käy�öä apuna asennuk-
sessa.

Maskisuojan kiinni�ämiseen tarvi�avat kouk-
kukiinnikkeet saa�avat olla erimi�aisia auto-
mallista riippuen. Pääsääntöises� puhutaan 
ylä- ja alapuolelle tulevista kiinnikkeistä. 
Joissain automalleissa saa�aa lisäksi tulla kiin- 
nikkeet sivuille tai keskelle. Maskisuojaan on 
tehty valmiiksi reiät kiinnityspisteiden kohdal-
le. Tarkasta ennen ensimmäisen kiinnikkeen 
asentamista pake�n mukana tulleiden kiinni-
tyskoukkujen mitat ja mikäli kiinnityskoukut 
ovat erimi�aisia, varmista ennen asennuksen 
aloi�amista mihin kohtaan erimi�aiset kouk-
kukiinnikkeet on tarkoite�u asenne�aviksi.

Pujota koukkukiinnike maskisuojan läpi valmii-
na olevasta reiästä.

Aseta maskisuoja paikalleen sille tarkoite�uun 
kohtaan (etupuskurin ilmano�oaukko tai jääh-
dy�äjän säleikkö).

Koukkukiinnikkeen päässä on ura tasapäiselle 
ruuvimeisselille. Paina ruuvimeisseliä apuna 
käy�äen koukkukiinnikkeen keskikohtaa alas- 
päin, jolloin koukku tulee esille kiinnikkeen 
toisesta päästä. Voit kääntää ruuvimeisseliä 
apuna käy�äen koukkua eri asentoon, jolloin 
saat luki�ua koukun sille suunniteltuun kiinni-
tyspisteeseen.

Toista edellinen toimenpide kaikkien kouk-
kukiinnikkeiden kohdalla.

Asennus on valmis.
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