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1 Arm met bevestigingen (2 stuks) 

2 Caravanspiegel (2 stuks) 

3 Beschermdop (6 stuks) 

4 Gereedschap (2 stuks) 

5 Doorvoerrubber (8 stuks)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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1 Open de motorkap en breng de doorvoerrub-
bers in de gaten aan, zie figuur.

Zie bladzijde 3, als u gaten in de auto moet
boren.

2 Haak eerst de onderste bevestiging en daarna
de beide bovenste bevestigingen aan het
voorwielscherm vast. De pen moet in het door-
voerrubber passen en het schuine gedeelte
moet achter de rand van het wielscherm haken,
zie figuur. 

3 Monteer de arm waarop de caravanspiegel
vastzit. Op het lange uiteinde van de arm moet
u de caravanspiegel aanbrengen. Het korte
uiteinde van de arm zet u in de bevestiging op
de carrosserie vast. 

4 Breng de caravanspiegel op de arm aan.

5 Stel de caravanspiegel zelf en de arm waarop
de spiegel vastzit af en draai vervolgens de
schroeven en moeren vast.

6 Breng de beschermdoppen op de schroefkop-
pen en de moeren aan.

7 Sluit de motorkap voorzichtig om te controleren
of de motorkap ergens in contact komt met de
bevestigingen voor de caravanspiegels.
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Wees voorzichtig in nauwe doorgangen. De cara-
vanspiegel zit zodanig stevig op de carrosserie
vast, dat de carrosserie beschadigd kan raken bij
contact met een obstakel. De spiegel kan tevens
voetgangers en (brom-)fietsers verwonden.
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De extra doorvoerrubbers die bij de set zijn inbe-
grepen kunt u gebruiken als de oude beschadigd
of zoek raken.
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Hoewel in de figuur alleen de linkerzijde staat afge-
beeld, moet u de werkzaamheden aan beide zijden
van de auto uitvoeren.

1 Meet de positie van het te boren gat op - 41 cm
uit de rand van het plaatwerk achter de richtin-
gaanwijzers en 7 mm uit de vouw - en breng op
deze plek een merkje aan met een centerpons.

2 Boor een gat met een diameter van 8 mm.

3 Braam de gaten af en verwijder metaalslijpsel
en lakschilfers. Maak de gaten schoon met
Terosons Reiniger FL. Breng een laagje Stan-
dox 1K Füllprimer aan en strijk daaroverheen
een laagje deklak.

7mm

41cm

E980A283


