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ACHTERDEUR

Verwijder de panelen van beide portieren van 
de achterdeur.

Voor een eenvoudige montage is het raad-
zaam het standaardslot te demonteren. 
Schroef gewoon de drie bevestigingsbou-
ten op het plaatwerk los, maak de kabels en 
hendels (zie afbeelding) en vervolgens ook de 
stekker los.

Plaats de boormal. De lengteas van de carros-
serie bevindt zich op 57 cm van de onderste 
rand van de achterdeur. Lijn de verticale as 
(gestippelde lijn) uit met de rand van de ach-
terdeur. Markeer de gaten van 9 mm. 

De getoonde positie is niet bindend en 
sluit andere mogelijke posities niet uit.
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Boor de gaten zoals beschreven in de algemene 
installatieprocedure. Bij het getoonde voertuig-
model is de montage van de montageplaat 
achter de carrosserie niet nodig dankzij de aan-
wezigheid van een verstevigde binnenstructuur 
met dubbel plaatwerk. Ga verder met de stap-
pen zoals beschreven in de algemene instal-
latieprocedure.
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*  Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de 
doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken. 

Lees voor de installatie eerst  
de algemene installatieprocedure

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GATELOCK MEDIUM

Fiat Fiorino
Peugeot Bipper
Citroën Nemo

VANAF 2007 (3e GENERATIE)

ZIJPORTIERACHTERDEUR

1 2

Verwijder de panelen van het zijportier en de 
sierlijst.

Plaats de boormal. De as van de carrosserie 
bevindt zich op 4,5 cm van de rand van de 
portiergeleider (zie afbeelding). Lijn de verti-
cale as (gestippelde lijn) uit met de rand van 
het zijportier. Markeer de gaten van 9 mm. 
Ga verder met de stappen zoals beschreven 
in de algemene installatieprocedure.

De getoonde positie is niet bindend en 
sluit andere mogelijke posities niet uit.


