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Demontering av taklucka. 

TAKLUCKA 
142 
144 
164 

l. Öppna takluckan och lossa clipsen som håller fast luckans klädsel framkant. Skjut 

därefter klädseln bakåt så att äppn ingen fri läggs. 

2. Veva fram luckan och lossa skruvarna i dess fyra fästen~ (9 och 11). Vik åt sidan 

bladfjädrarna (10), och ta bort förstärkningsplåtarna (13) vid de bakre fästena. Lyft 

bort takluckan. 

Montering av taklucka 

l. Lägg luckan på plats i taköppningen, montera förstärkningsplåtarna vid de bakre 

fästena. 

2. Skruva fast luckan och vik tillbaks bladfjädrarna. 

3. Monten:j klädseln, samt prova luckans funktion. 

Demantering av va jer 

l. Demantera takluckan enligt ovanstående anvisning. 

2. Demontera vindavvisaren (2). 

3. Demontera mellanstycken (8), täcklist (3) och hållarna ovanför drevet. Lossa främre 

styrskenorna (6) och dra ur vajrarna (5). 

Montering av vajer samt justering av taklucka. 

l . Montera vajrarna så att fästena för luckan kommer mitt för varandra, och i bakre 

delen av luckäppningen. Skruva fast främre styrskenorna. 

2. Montera mellanstycken, hållare och täckplåt • 

3. Montera vindavvisaren . 

4. Skruva fast luckan, och vik t i llbaks bladfjädrarna. 

5. Veva fram luckan tills den är helt stängd samt kontrollera att den ligger i plan med 

taket. Justeringar för luckans hö(dläge finns vid främre fästena (7), samt i lyftarna 
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vid bakre fästena (12). Kontrollera även att de båda lyftarna står rakt upp,och är 

parallella med varandra, när luckan är stängd. Om lyftarna ej är parallella beror 

detta på att luckan ligger en aning snett, motsvarande en kuggdelning • Den kan 

vridas rätt med handkraft om växelhuset demonteras. 

6. Skruva loss veven och växelhuset (4). Vrid veven till stopp läget på det losstagna 

växelhuset • 

7. Montera växelhuset och veven. Veven ska nu peka rakt framåt i vagnen -när luckan 

är helt stängd. 

8. Montera klädseln, samt prova luckans funktion. 

Byte av tätningslister 

Fär att byta kederlisten och tätningslisten på takluckan, måste luckan demonteras. Se ti

digare anvisningar. 

Vid byte av kederlisten runt luckans takäppning räcker det med ott veva luckan till sitt 

bakersta läge. 

A. Bakre fästet när luckan är äppen 4. 
B. Bakre fästet när luckan är stängd 5. 
1 • Främre dräneringsslang 6. 
2. Vindavvisare 7. 
3. Täckl ist 

8. 

A 

Växe Ihus och vev 
Vajrar 
Främre styrskena 
Justeringar vid främre 
fäste 
Mellanstycke 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

VOlVO 
l1Illl 

Främre fäste 
Bladfiäder 
Bakre fäste 
Bakre justering 
Färstärkn i ngsplåt 


