NYTT INNERTAK

P

164

Innertak av pressad glasull
Eli ny" utförande a v innertak hor inftsrts pil 164. Det består av formpressad glasull med
plastfolie p6 undersidan .
•

Innertaket ör utfört i ell enda stycke och g6r ej 011 böja. Detta innebör 011 bakrutan
m6ste tas bort om innertaket ,ko demonteras.

•

Denna öndring ör införd fr.o.m . chassinummer 96400.

1.

lono batteriets minuskobel.

2.

Louo baksötets silldyno och ryggstöd somiia bor! holthyllan med k6por och flhlen
för bakre bilbölten.

3.

To borl sidoponelerno som siller me llan
bakre sidoruta och bakrula s6 011 de
inte bl ir nedsmuhode .

•
•

4.

lossa el-onslutningarna till bakrutan.

5.

Demontera bakrutan enligt anvisningarna i verkstadshandboken.

6.

To bort den inyjjndigo backspegeln genom 011 trycka den fram6t (bild IL
Skruvo dtlrefter lon backspege lns ftlst-

Bi ld 1

plotta fr6n toket.
7.

losso ftlstena och stöd10gren för sohkydden och lo bart dem.

8.

To bort instegshondtogen och föstena över dörren p6 förOf5idon . Genam 011 ftlnl
böndo lou prydnodsldtpon (bild 2) kommer mon sedan 6t skruvorno .

9.
10.

Btlnd lon lakbelysningen ach lossa anslutningarna.
losso innertaket i bakkonten genom 011 vrida plostpluggorl1O ett kvorh varv med en
skruvmejsel.

Il.

Ta ner toket och lyft ul del genom tippningen ftir bokruton.

--

1.

10 borl pol'!elerno p6 A-stolporno och vi~rulo m övre tdckl islgenom 011 bI:Inda med
en

skru_i~l.

2.

För in takeigenom öppningen för bokrulo n och h6 11 u pp det mol pl6ttoke l.

3.

Monlera fthlplolton fö r backspegeln uton ott dro öt skruvo rno. Se ti ll

011

toke t un-

der den fortso rta monle ringen hå lls tryckt
from61 mol fthlplattan.

,.

Sött fost ploslpluggorno i bokkonlen. Oesso trycks in och vrids sedan ett kwrts

5.

•
------.. •

Skruvo fasl instegsha ndlogen och fthleno
över fromdl:lrrorna :IOml tryck fosl Pfyd nodsk6porno . Oro 6t skruvorno fl:lr bockspege lns föstplalta.

6.

Monlera solskydden med sino st6dloger.

7.

Sö tt fost frömre töcklisl och jXll'!elerno p6

Bild 2

A-slolporno.

8.

Kopplo in ta kbe lysningen och sött fast
den i to ket.

9.

SI:III fosl bockspege ln .

10.

Montero bokru ta n och koppla dess e l -gnslutningor.

11 .

Sött fosl bokre sidoponelerno somt k6por och fösten för bilbölle n.

12 , Sö tt fosl hOTthyilo n och boluöler.
13.

Koppla in botted en minuskobe l.

•
•

