
Ny brikketype
Informasjon  
og monteringsanvisning

Dette er de nye AutoPASS-brikkene som 
etter hvert vil erstatte de gamle. De er fra to 
forskjellige produsenter. Brikkene har nøyaktig 
samme funksjon som de gamle, men har en 
annen festeanordning. De nye brikkene festes 
til ruten med borrelås.

Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

www.autopass.noNorsk

Fjerning av gammelt 
brikkefeste:

Det gamle festet sitter som regel veldig  
godt. Tålmodighet og god tid er nødvendig.
Det enkleste er å la det gamle festet bli 
sittende igjen på ruten. Bruk aldri skrutrekker 
eller andre metallgjenstander for å få løs 
festet. Ruten kan ta skade.

Prøv følgende:
Festet mot ruten må mykes opp/fuktes for 
at det skal løsne lettere. Vanlig oppvasksåpe 
eller et limoppløsnings-middel kan prøves. 
Limoppløsnings-middel finnes på sprayflaske. 
Påfør middelet/såpen på ruten i overkant 
av festet, slik at det renner ned på limputen 
på baksiden av festet. Gjenta dette flere 
ganger. Dekk gjerne dashbordet med en fille 
eller et håndkle for å beskytte mot søl. La 
middelet virke i 5-10 minutter før du prøver å 
dra festet løs med fingrene, en plastsparkel 
eller annet av plast som ikke kan skade 
ruten. Løsner det ikke, må du prøve med 
mer middel/såpe og vente litt. Etter hvert vil 
festet løsne i den ene kanten og man kan til 
slutt dra det løs.
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Ny brikketype
AutoPASS-brikken kan, dersom den er registret  
på en gyldig avtale, brukes i AutoPASS-anlegg  
i Norge og i enkelte andre betalingsanlegg  
i Skandinavia.

Du kan ta i bruk den nye AutoPASS-brikken med 
en gang.

For retur av brikker og annen informasjon, se: 
www.autopass.no

Personbil

Brikken plasseres øverst på innsiden av 
frontruten. Hvis ruten har et skravert felt ved 

speilet, skal brikken plasseres der.  Rundt 
brikken bør det være 3-7 cm fri plass. Brikken 

skal ikke hindre sikten.

Lastebil og buss

Brikken plasseres nederst på innsiden av 
frontruten. Rundt brikken må det være 3-7 

cm fri plass. NB! Dette gjelder også i forhold 
til vindusviskere i hvilestilling.

Fest Autopass-brikken riktig

Er du i tvil om plassering av brikken, kan du 
finne informasjon i instruksjonsboken til bilen 
din eller hos forhandleren av bilmerket ditt.

Temperaturen i ruten bør være minst 15 
grader ved montering for at limet skal feste 
seg skikkelig. Sett på varmeapparatet hvis 
været er kjølig eller frontruten er fuktig.

AutoPASS

Monteringsanvisning
1. Eventuell gammel brikke må fjernes fra bilen. 

Hvis du også vil prøve å fjerne brikkefestet, se 
siste side for framgangsmåte. 

2. Bruk vedlagte våtserviett og rengjør der den 
nye brikken skal stå. Ikke bruk såpe. Sørg for 
at ruten er helt tørr før du går videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ta bort dekkpapiret på den ene siden av 
borrelåsen og fest borrelåsen til det merkede 
området på brikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ta bort dekkpapiret fra den andre siden av 
borrelåsen og trykk brikken mot ruten. Press  
i 10 sek.
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