
DA F :;;:: 
aatsinstructies Portier 

1 ,r 5-1

4.

5.

HET PORTIER

Demonteren van het raammechanisme
1. Verwijder het grote bekledingspaneel.
2. Draai de ruit geheel omlaag.
3. Verwijder de bevestigingsbouten van het

raammechan isme.
Draai het raammechanisme iets, zodat het
kogeltje uit de geleidingsrail schuift.
Het raammechanisme kan nu worden verwij-
derd (fig. 1).

Demonteren Yan de zijruit
1. Verwijder het raammechanisme, zoals hier-

voren beschreven.
2. Verwijder het kleine bekledingspaneel, dat zich

direct onder de zijruit bevindt (fig. 2 en 3).
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3. Verwijder het boutje van de achterste geleide-
rail van de ruit (fig. 4).
Verwijder het metaal van het rubber.
Het rubber kan nu vrij worden bewogen. Om
meer ruimte te verkrijgen kan het portierslot
worden gedemonteerd.

6. De ruit kan nu worden verwijderd (fig. 5).

4.
5.

Demonteren van het ventilatieruitje
1. Neem de rubberdopjes onder

ruitje uit het portier.
2. Veruvijder de bout, die het ruitje

mechanisme verbindt (fig. 6).
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3. Draai de pen boven in het portier een eind
terug (fig .7\.

4. Het ruitje kan hu, in gesloten toestand, uit het
portier worden genomen (fig. 8).

Demonteren van het draaimechanisme yan het
ventilatieruitie
1. Verwijder het grote bekledingspaneel.
2. Verwijder het boutje, dat het d raaimechanisme

verbindt met het ventilatieruitje (fig. 6).
3. Verwijder de kruiskopschroeven en neem het

draaimechanisme uit het portier.

Monteren Yan de deurvanger
1. Stang aanbrengen door het gat in de cabine-

vloer (fig. 9).
2. Rollen aanbrengen.
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3.

4.

Pen in portier aanbrengen en ring en splitpen
monteren (fig. 10).
Afdekplaatje monteren.
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