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Monteringsanvisning VWDL-resp. VWEL-0088,-1188.

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssatsen.
Monteringssatsen består av:

2 st. Hörnstolpe
2 st. Fäste främre
4 st. Fyrkantbricka
2 st. Spännkrok m. ögla, excenterlås
2 st. Ringsprint
3 st. Låsbleck m. dubbelhäftande tape
2 st. Fästdon
6 st. Självgängande skruv
4 st. Skruv M6
4 st. Låsmutter M6
4 st. Bricka för M6
2 st. Popnit

2. Ta bort de två övre plastlocken i bakre aluminiumstolparna på flaket. Placera
hörnstolparna i aluminiumstolparna på resp. sida bak. Lyft upp hörnstolpen 2-3 mm
över al.-stolpen (Se bild A.) borra igenom al.-stolpen och fyrkantröret på hörn-
stolpen med 5 mm borr och fixera med popniten på resp. sida. Bild A.

3. Lyft upp kåpan på plats på bilen och placera in de bakre fötterna på kåpan i
hörnstolparna, justera in excenterlåsen och fixera med ringsprintarna.

4. Fixera kåpan i framstammen med M6-skruvar och fyrkantbrickor genom nätet in i
de förmonterade pressmuttrarna. Bild B.

5. Fäste främre monteras (enl. bild C) genom att hålla fästet på plats och markera hålens
placering på kåpan resp. aluminiumstolpen samtidigt som kåpan trycks bakåt-inåt.
Borra bort den popnit i aluminiumstolpen som hamnar under fästbeslaget, detta för att
få en plan yta och bästa anliggning för fästet.
Borra i kåpan med 6,5 mm borr och montera fästdon från utsidan med låsmutter och
bricka på insidan. Borra därefter i aluminiumstolpen (2 hål) resp. i lastbågen (1 hål)
4,9-5 mm och dra fast med självgängande skruv. Bild C.

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

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

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


