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HET PORTIER

Demonteren van het raammechanlsme

1. VenriJder het grote bekledfngspaneel.

2. Draai de ruit geheel omlaag.

3. Verwijder de bevestigíngsbouten van het raam-
mechanisme.

Draai het raammechanisme iets, zodat het
kogeltje uit de geleldlngsrall schuift.

Het raammechanisme kan nu worden venril-
derd (fig. l).

Demonleren van de zfirult

1. Venrilder het raammechanlsme, zoals hler-
boven beschreven.

2. VerwiJder het kleine bekledlngspaneel, dat
zich direct onder de zijruit bevindt (fig. 2 en3).
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3. Venrllder het boutje van de achterste gelelde-
rall van de rult (fb. a).

4. Verwllder het metaal van het rubber.

5. Het rubber kan nu vr[ worden bewogen. Om
meer rulmte te verkrllgen kan het portlerslot
worden gedemonteerd.

6. De rult kan nu worden verw[derd (flg. 5).
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Demonteren van het ventllatlerultle

1. Neem de rubberdopjes onder en boven het
ruitje uit het portier.

2. VenrvlJder de bout, dle het ruitje met het draal-
mechanlsme verblndt (flg. 6).

Draal de pen boven In het portler een elnd
terug (fig. 7).

Het rultle kan nu; In gesloten toestand, ult het
portier worden genomen (fig. 8).

Demonleren yan hel draalmechanlsme van het
ventllaflerultle

1. Verwllder het grote bekledlngspaneel.
2. Verwllder het boutje, dat het draalmechanlsme

verbindt met het ventllatleruitje (flg. 6).

3. Venrllder de krulskopschroeven en neem het
draalmechanisme ult het portler.
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Monteren van de deuruanger

1. Stang aanbrengen door het gat ln de cablne.
vloer (flg. 9).

2. Rollen aanbrengen.

Pen In portler aanbrengen en rlng en splltpen
monteren (flg. 10).

Beschermplaat monteren.
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