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ACHTERDEUR

ZIJPORTIER

Verwijder de panelen van beide portieren
van de achterdeur. Plaats de boormal. De 
lengteas van de carrosserie bevindt zich 
op 75 cm van de onderste rand van de 
achterdeur. 

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met 
de rand van de achterdeur. Markeer de gaten 
van 9 mm.* Voor het plaatsen van de monta-
geplaat en de moeren moet het slot worden 
verplaatst (maar niet helemaal worden gede-
monteerd). 

Plaats de boormal. De lengteas van de 
carrosserie bevindt zich op 27,5 cm van de 
bovenste behuizing van de portiergeleider. 
Markeer de gaten van 9 mm.* 
 
Ga verder met de stappen zoals beschreven 
in de algemene installatieprocedure.

Gebruik voor de bevestiging van de carros-
serie een Plusnut® stervormige klinknagel 
en anti-inbraakpen die u van buitenaf 
monteert.

Alvorens verder te gaan wordt opgemerkt 
dat voor de bevestiging van de carrosserie 
het gebruik van stervormige klinknagels en 
anti-inbraakpennen van buitenaf nodig is 
(controleer indien meegeleverd in de kit). De 
benodigde ruimtes voor het gemakkelijk aan-
brengen en vastzetten van de montageplaat 
van de carrosserie ontbreken. Verwijder de 
panelen van het zijportier en de zijkant.
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De getoonde positie is niet bindend en 
sluit andere mogelijke posities niet uit.

Maak de met pijltjes aangegeven trekstangen 
los en draai de omcirkelde pennen los van de 
montageplaat waarop het hele slot steunt.  
Ga verder met de stappen zoals beschreven in 
de algemene installatieprocedure.
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Lees voor de installatie eerst  
de algemene installatieprocedure

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GATELOCK MEDIUM

Nissan NV200

VAN 2009 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 en op de gaten voor de twee dichtstbijzijnde pennen: boor alleen in het buitenste plaatwerk voor de invoer  
 van de kabel en de pennen in het zijportier zonder voorbij het binnenste plaatwerk te komen.
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