handleiding
LTA01 Installatie instructie kofferbak openen
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
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1. Open de achterklep en zoek het slot systeem.
Kijk goed na of de “open” functie van het slot
klopt met de richting van het motortje.

2. Voeg de haak toe aan het slot systeem,
plaats hem in de juiste positie. (zie figuur A)
Fig. A
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3. Zoek een geschikte plaats voor het relais.
Plaats het relais door middel van de ophangbeugel of in combinatie met de extra beugel.
(zie figuur B + C)
Fig. B
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4. Bevestig de haak met de draad die uit het
relais komt. Stel de lengte bij door middel van
de draad zo ver mogelijk eruit te trekken en
dan 1/8e terug te plaatsen (2/3mm). Als de
draad te lang is, moet u hem afknippen.
Let wel op, dat als de draad te kort is, kan
het slot niet dicht en zal de achterklep niet op
slot kunnen. Als de draad te lang is kan de
achterklep niet van het slot af.
5. Plaats de schakelaar op een juiste plaats. Dit
kan zijn op het dashboard of naast de stoel.
Geadviseerd is dat de schakelaar in het handschoenenvakje word geplaatst zodat niemand
de achterklep kan openen en tijdens hevige
ritjes de knop niet per ongeluk word ingedrukt
en de achterklep ineens open gaat.

Fig. C

6. Figuur D. Sluit de zwarte draad aan op het
relais, en sluit deze aan op de massa, dit kan
de carrosserie zijn of de – pool van de accu.
Sluit de groene draad aan tussen de schakelaar en het relais.
Sluit de rode draad met zekering aan tussen
een + 12V aansluiting en de schakelaar.
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