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GRILLE

De gri lle bestaat uit vier delen:
de vaste delen 6 en I Qx) zijn met dopmoe-
ren op tapeinden 5 bevestigd.

GRILLE

Het grillerooster 12 scharniert aan de onder-
zijde om de pennen van scharnier 14.
Het grillerooster wordt vatgehouden door
twee sf oten.
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1 dopmoer
2. lagerbus

3, n ylonring
4 rubber ring
5. tapeind
6. grille, midden
7 clip
B. grrlle, zii
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9. sierl ijst
10. sierlilst
1 'l steun grìlle
12 grille roosîer
13 bus
14 scharnier
15 ring
16. veerring
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17 bout
1 8. sierl ilst
19 clip
2A ref lek tor
21 k oplam pplaaî
22. botest igingspen
23 tu le

24. embleem



Fig.2

Fis. 3

Demontage van de grilfe
De 3 bovenste delen van de griile kunnen afge-
nomen worden door de 12 dopmoeren 1 af te
nemen. Gebruik hierbii een brede schroeve-
draaier, daar anders de dopmoeren beschadigd
worden (zie Fig . Zl .

Het onderste deel van de grille kan afgenomen
worden door de scharnieren 14los te nemen.

Demontage koplamp en koplampsierkfep
De sierklep van de koprampplaat kan geopend
worden door de twee schroeven 22 een kwaft
sfag te draaien.
De koplampen kunnen nu uitgenomen wor-
den door ze los te trekken (zie Fig. 3).
De sierklep kan afgenomen worderr door de
scharnieren los te draaien.
Bij het verwisselen van de groeifampen moet
men er op letten deze niet met de vingers aan
te raken. De gloeilamp van de binnenste kop-
lamp is nl. een hafogeenlamp.
Voor het afstelfen van de koplampen zie
groep 5.
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