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Innertak av pressad glasull
Ett nytt utförande av innertak har införts på 164. Det består av formpressad glasull med
plastfolie på undersidan.
Innertaket är utfört i ett enda stycke och går ei att böia. Detta innebär att bakrutan
måste tas bort om innertaket ska demonteras.
Denna ändring är införd fr .o.m. chassi nummer 96400.

1.

Lossa batteriets minuskabel.

2.

Lossa baksätets sittdyna och ryggstöd samt ta bort hatthyllan med kåpor och fästen
för ba kre bilbä I ten.

3.

Ta bort sidopanelerna som sitter mellan
bakre sidoruta och bakruta så att de
inte blir nedsmutsade.

4.

Lossa el-anslutningarna till bakrutan.

5.

Demontera bakrutan enligt anvisningarna i verkstadshandboken.

6.

Ta bort den invändiga backspegeln geVOLVO
108149

nam att trycka den framåt (bild 1).
Skruva därefter loss backspegelns fäst-

Bi Id l

platta från taket.
7.

Lossa fästena och stödlagren för solskydden och ta bort dem.

8.

Ta bort instegshandtagen och fästena över därren på förarsidan. Genom att först
bända loss prydnadskåpan (bi Id 2) kommer man sedan åt skruvarna.

9.

10.

Bänd loss takbelysningen och lossa anslutningarna.
Lossa innertaket i bakkanten genom att vrida plastpluggarna ett kvarts varv med en
skruvme ise I.

11.

p

NYTT INNERTAK

Ta ner taket och lyft ut det genom öppningen för bakrutan.

1.

Ta bort panelerna på A-stolparna ach vindrutans övre täcklist genam att bända med
en skruvmejsel.

2.

För in taket genom öppningen för bokrutan och håll upp det mot plåttaket.

3.

Montera fästplattan för backspegeln utan att dra åt skruvarna. Se till alt taket under den fartsa Ita manteri nge n hå Ils tryckt
framåt mot fästplattan .

4.

Sätt fost plastpluggarna i bakkanten. Dessa trycks in och vrids sedan ett kvarts
varv.

5.

Skruva fast instegshandtogen och fästena
över framdörrarna samt tryck fast prydnadskåporna . Dra åt skruvarna för backspege I ns fästplatta •

6.

Montera solskydden med sina städ lager .

7.

Sätt fast främre täcklist ach panelerna på

Bild 2

A-stolparna.
8.

Koppla in takbelysningen och sätt fast
den i taket .

9.

Sätt fast backspegeln.

10 .

Montera bakrutan och koppla dess el-anslutningar.

11.

Sätt fast bakre sidopanelerna samt kåpor ach fästen fär bilbälten.

12.

Sätt fast hatthy lian och baksätet.

13.

Kappla in batteriets minuskabel.

