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240-nyheter modellåret 1986 

p 8 

BETA. 

Byte tätningslist, 
dörrbåge 

24-0 

Sida 1 av 6 

Detta service meddelande visar metodnyheter för 1986 års modeller av 24-0 

Byte av ny tätningslist mot vindbrus 

o Dra loss tätningslisten (limmad med dub
belhäftande tejp). 

o Skrapa bort kvarvarande tejp med träspac
kelspade eller med fingrarna. 

De ytor på dörrbågen där det suttit tejp 
tvättas med K-sprit. 

o Riv av skyddspapperet från tejpen på listen 
och sätt dit den. (På den nya listen finns 
redan tejp fastsatt). 

o Börja ditsättningen av listen dörrbågens 
hörn. 

o Vid ditsättning av gammal list fästs dub
belhäftande tejp (det.nr. 1 160 60l) på 
dörr bågen, varefter listen sätts dit. 

o Obs! Listen ska luta inåt. 

Förväxla alltså inte listerna för vänster 
och höger sida. 
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P8-81-13 Sida 2 

Byte av ny nedre skyddslist på dörrar, 1986 års modell av 240 

o Dra loss listen med listverktyget . (Listen 
är limmad med dubbelhäftande tejp) . 
Obs! Akta lacken! 

o Tvätta ytan på karossen, där listen ska 
sitta, med K-sprit . 

() Riv av skyddspapperet från listen. 

o Styr in listens låstappar i hålen och tryck 
fast listen. 

o Obs! Listen är såpass mjuk att den kan 
böja sig i höjdled under ditsättningen. 
Var noga med att den hamnar rakt. 

( 

o Vid ditsättning aven gammal list används ( 
dubbelhäftande tejp som fästes på listen 
(det.nr. 682 477) 

(Borttagning av gammal tejp underlättas 
om man värmer med varmluftspistol). 

o Vid korrekt ditsättning av skyddslisten 
skymtar dess nedre kant under dörrens 
nederkant enligt bilden. 
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Datum Produkt Avd Grupp Nr Sida 
Juli 85 P 8 81 13 av 

Byte av läs, baklucka 

Ta bort: 

o Skyddet över låset 

o De tre fästs kr uvarna 

o Låset ("lirkas" ut på vänster sida om 
låscylindern samtidigt som låsöppnaren 
trycks ner). 

Di tsättning 

o Tryck ner öppnaren och "lirka" dit låset 
på vänster sida om låscylindern. 

Sätt dit: 

o Fästskruvarna 

o Skyddet över låset 

o Utför funktionskontroll 
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P8-81-13 Sida lt 

Läscylinder , byte 

/ 

Ta bort: 

o Låset (se Servicemeddelande ange "Byte 
av lås") 

o Fästskruven för låscylindern 

o Ev. stång från låscylindern för centrallås. 

Ta bort: 

o Låscylindern och förstärkningen 

Sätt dit: 

o F örstärkningen och låscylindern 

o Fästskruvarna för låscylindern 

o Ev. stång för centrallås. 
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Datum Produkt Avd Grupp Nr Sida 
Juli 85 P 8 81 13 av 

Byte insynsskydd 

Ta bort: 

o Reservhjulet 

o Locket över "reservhjulsbaljan" på höger 
sida. 

Ta bort: . 

Hållarblecken för insynsskyddet (2 st bleck på 
respektive sida). 

Ta bort: 

o 4 st skruvar i insynsskyddets bakkant 

o 2 st skruvar i varje stänkskydd 

o Insynsskyddet. 

5 
6 



P8-81-13 Sida 6 
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Vid behov tas stänkskyddet bort genom att de 
t vå skruvarna A samt skruven B och plastclip
set C tas bort. 
(Betr. clipset C: Se följande moment.) 

Plastclipset C avlägsnas genom att: 

o Pinnen (1) trycks ut med en liten mejsel 

o Plast clipset (2) dras ut. 

Sätt dit: 

o Insynsskyddet 

o Hållarblecken på vänster och höger sida 

o Locket över "reservhjulsbaljan" (höger 
sida) samt reservhjulet (vänster sida). 

Sätt dit: 

o Samtliga skruvar 


