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1 Zonnescherm
2 Bovenste bevesti-
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3 Schroeven (4 st.)
4 Clips (5 st.)
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1 Dek de werkbank af. Til de hoedenplank uit de
auto en leg deze ondersteboven op de
werkbank.

2 Teken de positie van de bevestigingsgaten voor
het zonnescherm af aan de hand van de maten
in de figuur.

3 Boor het ene gat met een 6 mm boor.

4 Breng het zonnescherm op de hoedenplank aan
en controleer waar u het andere gat aan moet
brengen.

5 Verwijder het zonnescherm en boor het tweede
gat met een 6 mm boor.

6 Schroef het zonnescherm op de hoedenplank
vast en breng de hoedenplank weer in de auto
aan.

7 Verwijder de dekplaat die boven aan de achter-
ruit zit.

8 Teken de positie van de bovenste bevestigingen
voor het zonnescherm af op de bagageklep en
wel als volgt:

a Trek het zonnescherm naar boven toe uit en
houd het tegen de bovenkant van de baga-
geklep aan.

b Breng met een pen in het midden van de
bevestigingspunten voor het scherm merk-
jes op de bagageklep aan.

c Houd één van de bovenste bevestigingen
enkele millimeters boven de achterruit tegen
de bagageklep aan. Centreer de bevestigin-
gen in dwarsrichting ten opzichte van het
merkje en teken daarna de positie van het te
boren bevestigingsgat af.

9 Boor een gat op de afgetekende plaats. Gebruik
daarvoor een 4,5 mm boor.

10 Schroef de bevestiging vast.

11 Trek het zonnescherm uit en hang het op aan de
ene bevestiging.

12 Houd de andere bevestigingen in positie boven
aan de binnenkant van de bagageklep. Hang
het zonnescherm op aan de bevestiging om te
controleren of het scherm recht hangt en teken
daarna de positie van het bevestigingsgat af.

13 Boor een gat op de afgetekende plaats. Gebruik
daarvoor een 4,5 mm boor.

14 Behandel het gat met primer om het tegen cor-
rosie te beschermen. Gebruik Standox 1K Füll-
primer of een gelijkwaardig product.

15 Schroef de bevestiging vast.

16 Vervang kapotte clips door nieuwe exemplaren
uit de kit en monteer de dekplaat boven aan de
achterruit.


