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Detta service meddelande beskriver två moment:
Spänna fjädermekanismen till insynsskyddet
Justera lastskyddsnätets och / eller insynsskyddets fästen så inte insynsskyddet skaver
emot.

(
Fjädermekanism till insynsskydd
Det händer att fjädern som drar tillbaka
insynsskyddet utlöses av misstag och fjädern
därvid mer eller mindre saknar förspänning
när insynsskyddet är utdraget. Fjädern måste
därför spännas igen.

Gör så här:
Arbetet kan i några av följande moment
underlättas om man är två personer.
Ta ut insynsskyddet från bilen och lägg rullen
på ett plant underlag. Notera vilken ände av
rullen som sitter 'vid vänstra sidan av bilen.

(

148955

Rulla först ut insynsskyddet helt med handtaget upp som bilden visar.
Rulla sedan in vinylen två varv på stången:
Håll fast den vänstra kåpan och vrid stången
så att den vänstra änden av stången roterar
medurs.

SVENSKA

SM 700

8-88-710

Sida 2

Lägg två träklotsar eller liknande under rullen
så att kåporna vid sidorna ligger fritt och kan
vridas runt.

14R951

Vik bort vinylen från slitsarna i kåporna.
Tejpa eventuellt som bilden visar för att hålla
bort vinylen från kåporna.
Kåporna kan nu vridas fritt.

Lös ut eventullt kvarvarande fjäderkraft så
här: Håll stången och vrid en av kåporna 1/ 4
varv åt endera hållet tills det säger "knäpp".
Under den första delen av vridningen (c:a 5
grader) finns det en viss "dödgång" i vridningen
och man kan känna om kåpan fjädrar tillbaka
åt något håll. Vrid kåpan åt samma håll som
fjäderkraften strävar tills ingen fjäderkraft
längre kan kännas. Om man vrider förbi "nollläget" strävar fjäderkraften att dra kåpan åt
motsatt håll. Vrid i så fall tillbaka tills fjäderkraften är noll igen.
148959
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Spänn fjädern i stången genom att vrida
kå pan på stångens vänstra sida medurs 23
varv. Det fi nns en spärr so m hindrar kåpan
att vrida sig t illbaka mer än ett halvt varv. I
praktiken får man dock hjälpa t ill att hålla
kåpan kvar med ena handen när man vrider de
sista av de 23 varven.

14&959A

Ta bort te jpen och passa in vinylen i kå pornas
slitsar.
Rulla upp vinyle n på stången så här:
Håll fast kåporna och tryck samtidigt in dem
mot stångens mitt. Fjädermekanismen utlöses
härvid och vinylen rullas upp på stången. För
att få vinylen helt upprullad på stången de
sista varven får man ibland hjälpa till att
vrida stången samtidigt som man håller fast
den ena kåpan.
Sätt tillbaka insynsskyddet i bilen.

(

(

SM 700

8- 88- 710

Sida 4

Justera lastskyddsnätets fästen så inte insynsskyddet skaver emot
På som liga bilar sitter lastskyddsnätets fästen på baksidan av baksätets ryggstöd för nära rullen till insynsskyddet.

Detta kan åtgärdas med två metoder:
Snedkapa konsolerna för lastskyddets låsklack
Sätt distansrör på insynsskyddets fästen.
Rullen kommer på detta sätt c:a 5 mm
längre bakåt.

Snedkapa konsolerna för lastskyddsnätets fästen
Fäll upp last skyddsnätet och tryck fast det
mot sina fästen i taket.

Ta bort:
Insynsskyddet
Konsolerna med fästena till lastskyddsnät et på baksätets ryggstöd.

(

Sätt konsolen i ett skruvstäd och gör en rits
som bilden visar.
Ta därefter bort låsklacken från konsolen.

-
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Snedkapa det markerade stycket på konsolen
som bilden visar.
Måla över snittytan på konsolen med svart
färg •

. Sätt ihop låsklacken och konsolen och sätt dit
konsolen på ryggstödet.
Sätt tillbaka insynsskyddet.

Sätt distansrör på insynsskyddets fästen:
Fäll upp lastskyddet och tryck fast det mot
sina fästen i taket.

(
Ta bort:
Insynsskyddet

(

Fästena på C-stolparna.

Ta ett rör, detalj nr 945 710-2 och kapa till fyra
st. 25 mm långa rörbitar • Grada av rörändarna
på ut- och insidan.
Använd röravskärare detaljnr. 9 986 011-6.

148%6

SM 700 8-88-710 Sida 6

Pressa de tillkapade rören utanpå rören som
sitter på insynsskyddets fästen med hjälp av
ett skruvstäd. Pressa in rören så långt det går.

Borra upp hålen i panelen på C-stolparna med
ett 10 mm borr.

Ta nya skruvar, detaljnr. 958 242-0 och sätt
tillbaka fästena på C-stolparna.

(

(

Sätt tillbaka insynsskyddet.

