INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

GATELOCK MEDIUM

VANAF 2013
Ford Transit
Connect
Lees voor de installatie eerst
de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR
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De getoonde positie is niet bindend en
sluit andere mogelijke posities niet uit.
Verwijder de panelen van beide portieren van
de achterdeur.
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Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 56 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.
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Voor een eenvoudige bevestiging van binnenuit van de montageplaat van de carrosserie,
is het raadzaam om het standaard slot en de
buitenhandgreep los te maken. Maak hiervoor
gewoon de bevestigingsbouten los en verplaats
het slothuis zonder het te demonteren.
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De getoonde positie is niet bindend en
sluit andere mogelijke posities niet uit.
Maak op de zijkant van de achterdeur de
borgschroef van de buitencilinder van de
handgreep los (zonder deze volledig te verwijderen). Verwijder het cilinderslot en de greep
van de handgreep.

Draai de borgschroef van de handgreephouder
los en maak de houder los zonder hem uit de
achterdeur te halen. Het volstaat de houder te
verplaatsen om voldoende ruimte te hebben
voor de bevestiging van de montageplaat.

Hiernaast wordt een aanzicht vanaf
de binnenzijde van de achterdeur met
werkruimte getoond. Ga verder met de
stappen zoals beschreven in de algemene
installatieprocedure.

* 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
Alvorens verder te gaan dient te worden opgemerkt dat voor de bevestiging van de carrosserie één van de onderstaande werkzaamheden is vereist:
A Het gebruik van stervormige klinknagels en anti-inbraakpennen (controleer indien meegeleverd in de kit);
B Het uitvoeren van een toegangsluik voor de montageplaat;
C Boorwerk voor de doorgang van alleen M8 moeren (zonder montageplaat).
Voor de bevestiging van de haak is het raadzaam een groot toegangsgat met een gatfrees te boren.
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De getoonde positie is niet bindend en
sluit andere mogelijke posities niet uit.
Verwijder de panelen van het zijportier en
de zijkant. Voor de demontage van de zijkant
moet het 12V-stopcontact worden losgemaakt.
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Voor de invoer van de montageplaat van de
haak, gebruik een gatfrees om een toegangsgat
te maken vanaf de binnenzijde van de drager.
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Bevestiging met montageplaat
(niet aanbevolen)
Er moet een geschikt toegangsgat worden
gemaakt voor het inbrengen van de montageplaat. Dit gat kan zowel op de voorkant als op
de zijrand worden gemaakt.

Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 17 cm van de behuizing
van de portiergeleider.
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Als alternatief kan de montageplaat (4 mm dik)
in de tussenruimte worden geplaatst m.b.v.
een lamel met kleefmiddel.

Om de hellende rand van het zijportier te compenseren is het raadzaam de verticale as van
de boormal 6 mm te doen afwijken t.o.v. de
rand aan de bovenzijde. Markeer de gaten van
9 mm.* Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.
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Gebruik voor de bevestiging van de carrosserie een Plusnut® stervormige klinknagel en
anti-inbraakpen die u van buitenaf monteert.
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Bevestiging zonder montageplaat
(niet aanbevolen)

* 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.

Door de doorgaande gaten te maken, kunt u ze van binnenuit verbreden en zo toegang
krijgen tot de M8 moer en de dopsleutel. In dit geval wordt de afdichting alleen door de
moerkop verzekerd.
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