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SOLSKYDD LAZER LINEAR 18E KIT  
VOLVO FH4/FH4-B OCH FM4/FM4-B
Art. nr: 34-00033FHS, 34-00033PFHS, 34-2115FHM

Innehåll:
1. Solskydd  1 st
2. Lazer Linear 18E eller Styx 12-2115 2 st
3. Spegelförlängare  1 st
4. Fäste vänster 1 st
5. Fäste höger 1 st
6. Matarkabel 1 st

1.

3.

4.

5.

6.

Överdelen på solskyddet ingår 
inte i paketet.

2.



Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu

INSTALLATION
OBSERVERA! Solskyddet levereras olackerat. All installation bör utföras av behörig 
mekaniker. Tillpassningar av produkten resulterar i garantiavslag.
1. Montera spegelförlängare på backspeglarna. Använd tre M8x30 muttrar, tre brickor  
 och tre låsmuttrar enligt bilden. Montera tillbaka backspegeln med tre M8x30 muttrar.

2. I de fall andra tillbehör delar infästningspunkter med solskyddet måste dessa vara i  
 linje med hyttvägg och inga glipor får uppstå. 

MONTERING AV LED RAMP
3. Använd insexskruvar och brickor som medföljer ljusrampen för att sätta fast fästen  
 se bild 1, röda markeringar. 
4. Montera fästet i de förborrade hålen i solskyddet med M8 skruvar, två brickor,   
 gummibrickor och låsbult.
5. Lossa den övre delen av originalsolskyddet. Skruva loss alla skruvar från    
 originalsolskyddet och ta bort det.
MONTERA KABLAGET
6. Det finns flera hål i solskyddet, både vertikalt och horisontellt. Använd dessa för   
 att fästa kablaget med buntband.. Placera kablarna framför solskyddet (använd   
 utrymmet mellan solskyddet och den övre delen av solskyddet till att dölja    
 kablarna). När solskyddet är fastsatt dras den öppna änden av ljusrampskabeln  
 hål för att fästa kablarna med buntband, enligt bild 2.
KOPPLING TILL TAKANSLUTNING SPOTP-R
7. Anslutningspunkten kommer från hyttaket, se A bild 3. Montera Volvokontakten   
 på matarkabeln, se A bild 1. Kontakten innefattar stifthus 993363 (12-1311559),  
 3 st stift 991610 (12-1311628) och låsning 20797152 (12-665724), ingår ej. Säkerställ  
 att plus (+) och jord (-) är rätt monterade. Anslut sedan till fordonets kontakt XC 117  
 från SPOTP-R, se bild 4.
 OBS! All kabeldragning skall utföras av kunnig personal. HBA ansvarar ej för   
 eventuella följdproblem som kan uppstå i samband med felaktig kabeldragning.
8. Notera att de kablar som används till befintligt helljus inte är dimensionerade för att  
 koppla in ytterligare belysning. För installation av ytterligare extraljus ska anslutningen  
 SPOTP-R på hyttens tak användas. LED-ramperna kan bara tändas tillsammans med  
 befintligt helljus. Namnet på kitet för anslutning av extra LED-ramper är: SPOTP-R -   
 Wiring preparation for extra lamps - Ceiling
MONTERING AV DET NYA SOLSKYDDET
9. Det är viktigt att återanvända distanser, bultar och gummidetaljer från    
 originalsolskyddet. Börja installationen med att flytta alla dessa från    
 originalsolskyddet till det nya solskyddet. Fortsätt att montera de två övre    
 mittbultarna tillsammans med brickor och distanser. tänk på att lämna lite utrymme.  
 Notera att de yttre bultarna inte används till det nya solskyddet.
 Häng det nya solskyddet på de två mittbultarna. Fäst sedan de andra bultarna,   
 brickorna och distanserna. Justera LED-ramperna för att få optimalt ljusflöde   
 och skruva sedan åt dem. Dra kabeln från huvudkabeln genom angivet hål i   
 solskyddet, se bild 1. Sätt sedan tillbaka den övre delen av originalsolskyddet.  
 Kom ihåg att återanvända isoleringen från originalsolskyddet. 

OBS! Ny isolering kan beställas från Volvo: Art.nr 23379723. 2 st behövs.
OBS! Bilen måste beställas med SPOTP-R för inkoppling av extra belysning genom       
       takanslutning. 

Justerbar
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Bild 2. Bild 3.

 

Bild 1.
Matarkabel 
18-8013 för Linear Elite
18-ADR-GK40 för Styx 

Kablar från ljusramp A.

Bild 4.

Kontakt XC 117 från SPOTP-R för FH(4) och FM(4)

A.


