
Monteringsanvisning Nissan NAK-0088,-1188

1.   Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monterings-
satsen. Monteringssatsen består av:

2 st.   Fästplåt främre
2 st.   Fästplåt bakre
1 st.   Låsbleck lämmkant
4 st.   Fästdon
8 st.   Låsmutter M6
8 st.   Bricka för M6
4 st.   Självgängande skruv
2 st.   Fyrkantbricka frontfäste
2 st.   Låsmutter M5 frontfäste
2 st.   Mutter M5 frontfäste
2 st.   Pinnskruv frontfäste
5,5 m Skyddstape

2.   Ställ kåpan på plats på bilen.

3.   Montera fast kåpan i framkant genom att sätta i fästdon från utsidanoch dra fast fästplåten
i hålet i förstyvningsvingen till lastförskjutnings-skyddet med låsmuttrar. Tryck kåpan neråt-
bakåt ordentligt samtidigt som muttrarna dras åt. OBS! Muttrarna skall inte dras åt så hårt att
kåpsidan buktar inåt. Bild A.

4.   Montera fast  bakre fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan och med
låsmuttrar på insidan. Bild B.

5.   Tryck kåpan neråt-framåt ordentligt i bakkant och markera på flakkantens insida var hålen
för de självgängande skruvarna skall borras. Borra i flakkanten med 4,9-5,0 mm borr och dra
fast de självgängande skruvarna. Bild B.

6.   Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka med låsmutter i de två frontfästena
genom nätet i lastförskjutningsskyddet. Bild C.

7.   Stäng bakluckan och markera på baklämmen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan
(Ex.vis med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Bild D.

8.   Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.

9.   Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

10. I monteringssatsen ingår också en transparent skyddstape som bör användas för att skydda
flakkanten från nötningsskador som kan uppstå där luckornas nedre tätningslist ligger an mot
flakkanten.

11. OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att justera flaklådans läge på chassit för att
undvika att kåpan skaver mot hytten.
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