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Ny gummilist bakre sidoruta 
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. . .: Ny gummilist baklucka 

.. , ... ;." : En ny gummilist för bakluckan, detaljnummer 
. :. '~" . :".'::~: 1 '372 058-6, har införts i produktion. fr o m 

::.:~<.~.;-:.:: .chassinummer 245-731 634. Den nya listen, 
,.':;: .. '::., ~o~ ersätter den tidigare, är ihålig och har 
...: ... . : .. fiockad utsida utom längs luckans nederkant. 

:'. : 

Sätt dit listen med början i mitten av 
ovankant. Sträck listen runt de övre hörnen 
och fortsä tt nedåt. Stryk glidmedel, t ex 
vaselin, på list foten vid ditsättning. 

De bakre sidorutorna har också försetts med en ny gummilist. Den nya listen, 
detaljnummer l 372 174-1 (vänster) och l 372 175-8 (höger), ersätter den tidigare 
och ska sättas dit utan tätningsmedel, enligt nedanstående metod. 

Byte till ny gummilist bakre sidoruta 245 

BORTTAGNING 

Ta bort prydnadslisten 

Lossa prydnadslisten försiktigt från gummi
listen med en nylonspackeI. 
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Tryck ut rutan 

Pressa ut rutan försiktigt med jämn belast
ning. Obs! Håll e mot från utsidan. 

Ta bort den tunna tätningslisten runt plåt
falsen innanför rutan. 

DITSÄTTNING 

( 

Sätt dit den nya gummilisten runt glasrutan ( 

Lägg ett lädersnöre i gummilistens spår. Börja 
i mitten på undersidan. 

Sätt dit rutan 

Fukta listen med såplösning. Styr in rutan mot 
plåtfalsen. Börja i övre, främre hörnet och 
styr in rutan längs taksvällaren och 'bakåt. För 
in rutan med jämnt tryck så att gummilisten 
ligger mot plåtfalsen runt om. 

Fäst listen i plätfalsen 

Dra gummilisten över falsen med hjälp av 
lädersnöret. Tryck samtidigt lätt på rutan ut
ifrån, så att den intar sitt rätta läge. 

Kontrollera inifrån att gummilisten är 0,n'i ,: "I'>' 
ligt nedtryckt över flänsen runtom. V.td : ":' ::. ", , 
tryck lätt utifrån med handen på rutan, 
kanter. 

( 
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Produkt Avd Grupp Nr Sida 

P 8 84 25 av 

Sätt dit prydnadslisten 

Sätt dit ett lädersnöre, fuktat i såplösning, i 
gummilistens spår för prydnadslisten. 

Lägg prydnadslisten i rätt läge. Tryck listen 
mot rutan och dra samtidigt snöret utåt 
nedanför prydnadslisten. 
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