AXVALL 2019-04-30

Snabbförklaring montering
Nedan ser ni en liten lathund, en snabbförklaring rörande modulen. Denna rekommenderas främst
om man monterat en modul innan och behöver lite repetition. Monterar man en modul för första
gången, eller om man är osäker, så rekommenderar vi att man kollar på den fullständiga manualen.

För många bilmodeller den senaste
tiden har vi satt vinkeljärnen direkt kant
i kant mot modulen för att där slippa
mäta innan. Sedan att man har en egen
distans mellan vinkeljärnet och chassit
på bilen.
Skall detta göras så rekommenderar vi
att man innan montering snabbt mäter
bredden på modulen, räknar av
storleken på vinkeljärnen och ser på
bilen att det utrymmet är tillräckligt.
För t.ex. Amarok så är flaket lite vinklat
och man behöver sätta vinklarna lite
längre in. Så en kontrollmätning innan.
1 Skruva på ventilen på taket

Vinkeljärnen är numera 120 cm långa
för att man skall slippa såga av dem.
2 Borra 3 hål i vinkeljärnets ena del
(den del som sedan sätts mot chassit).
3 Förborra 8 hål för popnitar på andra
sidan. Gör samma på båda vinkeljärnen.
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Lägg vinkeljärnen kant emot kant emot
modulens yttersta kant. Så att den inte sticker
ut. Håll vinkeljärnet runt 15 cm upp från
profilen fram mot bilen. Så att man har tillgodo
på båda sidor och kan skjuta fram och tillbaka.
4 Borra genom det förborrade hålet i
vinkeljärnet genom modulens första aluskikt.
Sätt i en popnit så att det sitter rätt, borra
längst ned och sätt en popnit där och så vet
man att allt sitter rakt och bara borra upp de
resterande 6 hålen. Samma på båda sidorna.
5 Lägg på karrosseriklistret på ovansidan av
vinkeljärnet, tryckemot modulen och popnita
fast i modulen. Samma på båda sidorna.
6 Lägg på gummilisten på båda sidorna, lim
ovanpå gummilisten som trycker emot
vinkelkärnet, och lyft på modulen.
Lyft med 4 Man, en i varsitt hörn, eller med
travers, truck eller liknande.

Kolla så att modulen ligger rakt och snyggt
genom att mäta i hörnen så att det lika på
båda sidorna.
7 Kryp under och borra genom metalllisten på
modulen genom kanten som går ner. 3 hål
per sida.
8 Dra fast med 2 13 tums fasta nycklar de 6
skruvarna och lägg in en distans emellan så
att man inte får för hårt tryck mot bilen.
Var noga med att distansen är tillräcklig så att
man inte får problem att stänga baklämmen.
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