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ACHTERDEUR

4mm 

Rand van 
openslaande deur  

Verwijder de panelen van beide portieren van 
de achterdeur.

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit op  
4 mm van de rand van de klep, zoals hier-
boven getoond. Zo kan de haak goed in de 
betreffende zitting worden geplaatst. Markeer 
de gaten van 9 mm.*

Plaats de boormal. De lengteas van de 
carrosserie bevindt zich op 42 cm van de 
onderste rand van de achterdeur.
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Snijd de montageplaat van de haak voor 20 
mm af, zoals hiernaast is getoond. Deze plaat 
wordt nadien in de binnenrib gemonteerd. 

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

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
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Sprinter
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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. 
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ZIJPORTIER

Verwijder de panelen van het zijportier en de 
zijkant.

Plaats de montageplaat van de haak tussen 
het buitenste plaatwerk en de verticale ko-
lom (tussenruimte van ongeveer 4 mm). Zo 
voorkomt u terugtrekking van het buitenste 
plaatwerk na montage van de haak. 

Het is raadzaam het binnenste plaatwerk 
van de stuurkolom ietwat uit te kloppen van-
af het onderste externe gat van 9 mm (die 
van de haak) om de afstand ervan t.o.v. het 
buitenste plaatwerk ietwat te vergroten voor 
de vrije invoer van de montageplaat (forceer 
de invoer ervan niet).

Plaats de boormal. De as van de carrosserie 
bevindt zich op 51 cm van de onderste rand 
van het portier (zie afbeelding). Lijn de verti-
cale as (gestippelde lijn) uit met de rand van 
het portier. Markeer de gaten van 9 mm.* 

Controleer of er bij het openen geen contact 
is tussen de conische knop en het portier.
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Daar de tussenruimte tussen het buitenste 
en het binnenste plaatwerk niet gelijkmatig 
maar golvend is, kan het zijn dat de haak niet 
perfect loodrecht op het plaatwerk is. In dat 
geval kan het zijn dat het slot niet goed sluit. 
Het is raadzaam de haak bij te stellen en te 
buigen zodat hij perfect loodrecht op het 
plaatwerk is. 

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

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

De uitgewerkte methode is niet bindend en 
sluit andere mogelijke methodes niet uit.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GATELOCK MEDIUM

*  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. 

Plaatwerk 
van de kolom 

Haak 

Slot 
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