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Läs först igenom hela monteringsanvisningen och 
kontrollera innehållet i monteringssatsen.  
 
Monteringssatsen består av: 
2 st. Vinkelfäste stolpe 
1 st.    Fäste främre vänster   
1 st.   Fäste främre höger 
3 st. Fyrkantbricka frontfäste 
3 st.   Skruv frontfäste M6S 6*50 
12 st. Popnit      
4 st. Låsmutter M6 
4 st. Bricka 6,4*18 
6 st.  Självgängande skruv 6,3*19 
7 st. Skyddshuv M6 vit 

 
 

 

Se till att alla tre flaklämmarna är uppfällda 
och låsta. Placera vinkelfästen, ett vid varje 
hörnstolpe bak enl. bilden, 
borra 4,9-5,0 mm hål och popnita fast 
beslagen. OBS! Under hela monteringen och 
vid injustering av låsen ska flaklämmarna vara
uppfällda och låsta 

 

 

Lyft bort plastskydden på de bakre 
hörnstolparna och lyft upp kåpan på plats på 
flaket, se till att styrplåtarna på undersidan 
av foten bak hamnar rätt i de rektangulära 
hålen i hörnstolparna 

 

 

Dra foten utåt-bakåt så att styrplåtarna 
ligger an mot insidan av hörnstolpen, borra 
genom stolpen och styrplåten med 4,9-5,0 
mm borr och popnita fast två nitar i vardera 
hörnstolpe enl. bilden. 
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De två bitarna av gummilist som sitter på 
kanten av bakluckan är endast transportskydd 
och skall tas bort före justering av luckan 

 

 

Montera tre frontfästen, M6-skruv och 
fyrkantbricka enl. bilden. OBS! dessa fästen 
ska dras försiktigt bara så att framstammens 
tätningslist ligger an mot flakets framstam 
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OBS! När främre fästet ska monteras måste 
kåpan samtidigt tryckas bakåt och inåt för att 
sidoluckorna ska täta ordentligt mot flakkanten 
och sidolämmen. 
Skruva fast främre fästet mot låsklacken med 
brickor och låsmutter, dra inte hårdare än att 
fästet är flyttbart. Tryck kåpan enl. ovan och 
markera samtidigt på aluminiumstolpen var 
hålen för de självgängande skruvarna ska 
placeras, borra 4,9-5,0 mm hål och dra fast de 
självgängande skruvarna 
  

 
 
 

 

Kontrollera injusteringen av låsen på luckorna. 
Låsen kan justeras i djupled och låsklackarna 
kan justeras i djupled och sidled.  
 

Montera tillbaka alla skyddshuvar på M6-
skruvar och mutrar 
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Under skyddsplåten vid mittlåset finns 
möjlighet att justera längden på låsstängerna 
genom att lossa på plastclipset och vrida på 
låsstången som är gängad i skarven mot  
låskroken. 

 
 

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid 
behov efterdras. 
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