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ACHTERDEUR

Verwijder de panelen van beide portieren van 
de achterdeur.

Om het plaatwerk vast te zetten is het raad-
zaam het slot los te maken zonder het echter 
volledig te verwijderen. Schroef hiervoor de 
buitenste bouten los en maak de twee stangen 
aan de plastic clips los (omcirkeld op de afbeel-
ding). Ga verder met de stappen zoals beschre-
ven in de algemene installatieprocedure.

Plaats vervolgens de boormal en boor de ga-
ten. De lengteas van de carrosserie bevindt 
zich op 56 cm van de onderste rand (zie af-
beelding). Lijn de verticale as (gestippelde lijn) 
uit met de rand van de achterdeur. Markeer 
de gaten van 9 mm.*

De getoonde positie is niet bindend en 
sluit andere mogelijke posities niet uit.
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Lees voor de installatie eerst  
de algemene installatieprocedure

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GATELOCK MEDIUM

Fiat Doblo II
Opel Combo D

VAN 2010 TOT 2018 (II SERIE)

ZIJPORTIER
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Verwijder de panelen van het schuifportier 
en de rechter zijkant en plaats de boormal.

De lengteas van de carrosserie bevindt 
zich op 11 cm van de bovenste rand van de 
sierstrook van de portiergeleider (zie detail 
afbeelding). Lijn de verticale as (gestippelde 
lijn) uit met de rand van het zijportier. Mar-
keer de gaten van 9 mm.*

Om het plaatwerk vast te zetten is het raad-
zaam het slot los te maken zonder het echter 
volledig te verwijderen.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in 
de algemene installatieprocedure.

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

*  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. 


