
Pyramid Stick fit etulokasuojanjatkeen asennusohje 

Lue huolellisesti!   Katso myös ohjevideot: www.youtube.com/pyramidplastix 

KUN ASENNUS ON SUORITETTU, ON ODOTETTAVA YÖN YLI ENNEN AJAMISTA 

Kestää 12 tuntia kunnes teipin liima saavuttaa maksimaalisen pidon. 

 

1.    Irrota moottoripyörän etulokasuoja – huomioiden mahdollisten jarruletkujen tai vaijereiden 

kiinnitykset ja reitit. 

HUOM: Siirry työskentely tilaan jossa vähintään 12 asteen lämpötila. 

Asennus kylmässä lämpötilassa vähentää liitoksen kestävyyttä. 

 
2.    Puhdista lokasuojan sisäpuoli kuumalla saippuavedellä – Kuivaa huolellisesti. 

3.    Käyttäen mukana tulevaa alkoholi pyyhettä, pyyhi lokasuojan jatkeen ja lokasuojan 

kontaktipinnat. – tämä varmistaa maksimaalisen tarttumiskyvyn. 

4.    Aloittaen ulkokulmista ja päätyen keskelle, kiinnitä tarratyynyt lokasuojan jatkeeseen. Tärkeää! 

tarratyynyjen oikea asettelumalli on esitetty lokasuojajatkeen mukana tulevassa pyörän 

mallikohtaisessa kuvassa 1. 
- Asettele tarratyynyt noin 3mm:n päähän lokasuojan jatkeen reunoista – Vältä aukkoja ja 

päällekkäisyyksiä. 
 

Sovita/varmista lokasuojan jatkeen sopivuus lokasuojaasi ennen tarrojen taustakalvojen 

poistamista. 

 

5.    Poista taustakalvot tarroista – paras tapa on käyttää tässä terävää veistä. 

 

6.    Lämmitä lokasuojan jatkeen ja lokasuojan pinnat hiustenkuivaajalla. 
 
7.    Asenna nyt lokasuojan jatke lokasuojaan varmistaen, että jatke kohdistuu lokasuojan reunoihin.  

- Asentaessa, pidä lokasuojaa polviesi välissä sisäpuoli sinuun pain ja lokasuojan loppuosa 

tuettuna pöytään. Katso kuva 2.   

 

8.    Kun olet tyytyväinen jatkeen asentoon, aseta lokasuoja ylösalaisin pyyhkeen päälle. Käyttäen 
pehmeää kangasta hiero ja paina kovin 30 sekunnin ajan jotta tarttumapinnat saavat hyvän kontaktin. 

Katso kuva 3. 
- Jos kuulet toistuvia “napsuvia” ääniä painaessasi tietystä paikasta, tämä kertoo että tarrat 

tässä kohdassa kiinnittyvät ja irtaantuvat uudestaan. Pientä puristinta voidaan käyttää pitämään 

kohta paikallaan. (Varo kuitenkin aiheuttamasta jälkiä tai murtumia lokasuojaan.) – Ei välttämätöntä 

hyvän kiinnittymisen turvaamiseksi. 

 

9.    Kiinnitä nyt mukana tulleet kaksi kiinnitysklipsiä jatkeen päihin. Katso kuva 4. – Klipsien leuat 
voidaan taivuttaa auki tai kiinni jotta saat ne tiukasti kiinnitettyä. jätä klipsit paikalleen yön yli. 

- Ne varmistavat parhaan mahdollisen jatkeen tarttuvuuden näistä kahdesta kriittisestä 

kohdasta. 

 



Jätä liitetyt osat yön yli lämpimään ympäristöön. 

 
10.    Seuraavana päivänä poista kaksi väliaikaista kiinnitysklipsiä ja asenna lokasuoja 

moottoripyörään. Älä “testaa” kiinnitystä taivuttamalla tai vetämällä osia. 
 

- HUOM! Kun lokasuoja on löysästi kiinnitetty, etuhaarukan putken kiinnikkeissä on jonkin 

verran liikettä. Kun kiristät, käytä tätä toleranssia hyväksesi säätääksesi lokasuojan jatkeelle 

parhaan mahdollisen istuvuuden. (Toleranssin määrä riippuu mm. pyörämallista ja renkaan 

koosta.) 

Varmista, että jarruletkut ja vaijerit ovat ehjät ja kulkevat oikeaa reittiä. 

 

 

 

 

 


