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ACHTERDEUR

Verwijder de panelen van beide portieren 
van de achterdeur. De binnenhandgreep is 
met een geprofileerd staafje verbonden met 
het slot die in een oog past, zoals getoond in 
de afbeelding.

Voor een gemakkelijke toegang tot de monta-
geplaats van het slot moeten de handgreep en 
het slot worden verwijderd. Draai vervolgens 
de bevestigingsschroeven van het standaard 
slot los. 

Maak de in de afbeelding getoonde stangen 
los en draai de bevestigingsmoeren van de 
handgreep los. Verwijder de handgreep. 
Plaats de montageplaat en vermijd daarbij 
contact met de zitting van de handgreep.

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

Plaats vervolgens de boormal en boor de ga-
ten. De lengteas van de carrosserie bevindt 
zich op 33,3 cm van de onderste rand van de 
achterdeur. Lijn de verticale as (gestippelde 
lijn) uit met de rand van de achterdeur. Mar-
keer 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

Opel Vivaro
Renault Traffic
Nissan Primastar

2014 T/M 2018

2016 TOT HEDEN

*  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. 

Fiat Talento

ZIJPORTIER
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Verwijder de zijpanelen en de panelen van 
het schuifportier. Om de panelen te verwijde-
ren moeten de binnenhandgreep (maak eerst 
de schroef onder het kapje los) en de knop 
van de vergrendeling worden losgemaakt.

Plaats de boormal. De as van de carrosserie 
bevindt zich op 24,5 cm van de rand van de 
portiergeleider. Lijn de verticale as (gestip-
pelde lijn) uit met de rand van het portier. 
Markeer de gaten van 9 mm.* 

Verwijder het slot van het portier door de 
drie Torx schroeven op de zijkant van het 
portier los te maken. Het volstaat het slot ge-
woon los te maken van het draagvlak, zonder 
het volledig te verwijderen. Op die manier 
wordt de minimum ruimte verkregen om de 
twee moeren vast te draaien. 

Ga verder met de stappen zoals beschreven in 
de algemene installatieprocedure.De getoonde positie is niet bindend en 

sluit andere mogelijke posities niet uit.




