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Saab 900 M94-, Saab 9-3   
Leren versnellingspookhoes

1 Frame
2 Hoes
3 Metaaldraad
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Saab 900 M94-, Saab 9-3

Wanneer u ook de pookknop wilt vervangen, moet u
eerst de pookknop verwijderen en daarna de hoes.

1 Neem de rubberhoes met het bevestigingsfra-
me van de middenconsole los.

2 Neem de rubberhoes van de meenemer voor de
achteruitblokkering.

3 Smeer een weinig zeepsop op de onderzijde
van de pookknop.

4 Keer de hoes binnenste buiten en trek deze
over de pookknop omhoog.

5 Monteer de leren pookhoes over het bevesti-
gingsframe. Het ronde elastiek moet in de groef
rond het frame komen te zitten. De vier naden
van de hoes moeten op de hoeken van het fra-
me zitten. Let erop dat de hoes iets achterover
moet hellen naar het smallere gedeelte van het
frame toe. Keer de hoes binnenste buiten en
wurm deze over de pookknop heen. Aan de
onderzijde van het frame zit een pijl. Deze pijl
moet naar vorenwijzen.

6 Bevestig de pookhoes aan de meenemer van
de achteruitblokkering door de metaaldraad om
de pookhoes in de groef van de meenemer strak
te trekken, zie de figuur.

7 Trek de metaaldraad strak en draai de uiteinden
van de draad met een tang enkele slagen rond.
Knip de draden op ca. 5 mm van de hoes af en
buig ze omlaag, zodat ze de hoes niet kunnen
beschadigen.

8 Leg het bevestigingsframe met de pookhoes op
de middenconsole en zet het frame vervolgens
op de middenconsole vast. Breng eerst de
bevestigingshaken aan de linkerzijde in positie.
Duw vervolgens de rechterzijde van het frame
iets in om het frame daarna in de middenconso-
le omlaag te kunnen drukken.
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