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1 Spoiler

2 Plaatje, rond met tape (2 stuks)

3 Zeskantmoer met plaatje (4 stuks)

4 Zinkplaatje (4 stuks)

5 Afdichtingstape (3 stukken)

6 Boormal (2 stuks)

7 Gasveer (2 stuks)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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De spoiler is met zwarte primer voorbehandeld en
daarmee klaar om gelakt te worden.

1 Lak de spoiler in de kleur van de carrosserie. Zie
“Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-
kunststof“ in deze montagerichtlijn.

2 �#-�%%�.� /��� �����  +$�0$!!� ' Demonteer
de wisserarm.

3 Open de bagageklep.

4 Verwijder de bekleding die aan de binnenkant
van de klep zit.

5 �#-�%%�.�/��������  +$�0$!!� : Plak een stuk
tape boven het hoog geplaatste remlicht, meet
het midden van het remlicht op en breng op dat
punt een merkje in het stuk tape aan.

�#-�%%�.� /��� �����  +$�0$!!� ' Demonteer
de wissermotor als volgt:

• Koppel de connector van de wissermotor los.

• Draai de schroeven los waarmee de wisser-
motor vastzit.

• Til de wissermotor uit positie en houd het
doorvoerrubber apart.

6 Maak de boormal als volgt klaar voor gebruik:

• Knip het ene stuk van de mal uit langs de lijn
met schaar nummer 1.

• Plak de twee delen met tape aan elkaar vast.
Richt de beide helften met een liniaal.

• Knip de mal bij langs de lijn van schaar
nummer 2.

7 �#-�%%�.�/��������  +$�0$!!� ' Houd de mal
zodanig tegen de bagageklep aan dat de rand
van de mal nauw aansluit op die van de
rubberstrip van de achterruit en de bovenrand
van het hoog geplaatste remlicht. Zorg dat het
merkje dat het midden van de mal aangeeft
recht voor het merkje op de klep komt te zitten.
Zet de mal met tape vast.

�#-�%%�.�/��������  +$�0$!!� ' Plaats de mal
tegen de rand van het gat voor de wissermotor
aan en tegen de rubberstrip van de achterruit.
Zet de mal met tape vast.

8 Controleer of de afstand tussen de merkjes voor
de gaten overeenkomt met de afstand tussen de
tapeinden op de spoiler.

9 Markeer met een centerpunt waar u de gaten
moet aanbrengen.

10 Boor een gat met een diameter van 8 mm op de
aangegeven punten. Boor de gaten eerst met
een kleinere boor voor.

11 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

• Braam de gaten af en verwijder met een
persluchtspuit eventueel los slijpsel en
lakschilfers.

• Breng grondlak aan. Maak gebruik van
Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig
product.
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• Breng een laag deklak aan.

• Breng zinktape over de gaten en duw een
schroevendraaier door de gaten om de tape
goed om de randen heen te vouwen.

12 Breng de afdichtingstape op de spoiler aan en
pas de spoiler op de bagageklep af.

13 Breng de zinkplaatjes aan, met de tapezijde
tegen de klep aan, en draai de moeren vast
waarmee de spoiler vastzit.
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14 �#-�%%�.� /��� �����  +$�0$!!� ' Monteer de
ruitenwissermotor als volgt:

• Pas de wissermotor samen met het doorvoer-
rubber in.

• Breng de schroeven aan waarmee de wisser-
motor vastzit.

• Sluit de connector van de wissermotor aan.

15 Monteer de bekleding op de binnenkant van de
bagageklep.

16 Vervang de gasveren als volgt:

– Demonteer de borgclips aan weerszijden van
de gasveren. Maak gebruik van een schroe-
vendraaier met een platte kop.

– Trek de gasveren van de bevestigingen op de
bagageklep en de carrosserie los.

– Monteer de gasveren uit de montagekit.

17 Sluit de klep.

18 �#-�%%�.� /��� �����  +$�0$!!� ' Monteer de
wisserarm.
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• Tijdens het lakken moet u de spoiler zodanig
aanbrengen dat deze niet vervormd raakt.

• Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan
+40°C (104°F).

• De spoiler is bij aanlevering door de leverancier
met primer voorbehandeld.

• Draag schone werkhandschoenen bij het
hanteren van de spoiler.

� ##,�$8-

70 minuten bij +40°C (104°F)

�## �� �$-$.,�.

• Voor de beste resultaten moet u poriënvuller
aanbrengen.

• Schuur de met primer behandelde vlakken
zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200
of 800.
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De bagageklep moet worden ondersteund, wan-
neer u de gasveren demonteert.
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