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OBS! Plastprofilen mellan 
ytter- och mittenskenan kan 
behöva flyttas något för att 
komma åt hålen. 
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MONTERINGSANVISNING
LÅNGLÅDADok. Nr. 1001250

M6 
MUTTER

4,8x10,8 
BLINDNITFÄSTVINKEL

LÅS-
SKENAGLIDSTÖD

HANDTAG
/LÅSGEJDRARHYLLSTEGE

Montera varje 
fästvinkel med M6-
skruv och mutter.

OBS! Lämna det 
första hålet på 
hyllstegen fritt.

Montera varje gejder med 6 st 
Ø4,8 mm nitar i de minsta 
hålen i fästvinklarna.

OBS! Nitarna i den främre (1) 
hyllstegen monteras utifrån 
och nitarna i mitten (2) och i 
den bakre (3) hyllstegen 
monteras inifrån.

Monterad från utsidan.
Monterad från insidan.

Monterad från insidan.
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Applicera glidklossarna på låsskenan.

Montera låsskenan på den främre 
hyllstegen under fästvinkeln.

OBS! Dra inte åt M6-skruven för hårt, 
det finns inget utrymme för en mutter 
på den nedersta lådan. Vi 
rekommenderar att du använder 
Loctite.

Skjut in lådan ovanpå gejdrarna 1.
så att den hänger av sig själv.
Se till så att det inte är några 2.
springor mellan lådans front och 
hyllstegen.
Observera att för att långlådan 3.
skall kunna fungera måste 
hyllstegarna vara monterade så 
att de får lika långa diagonaler 
från hörn till hörn.
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Dra försiktigt ut lådan så att du 1.
kommer åt hålen i den bakre 
hyllstegen (flytta inte hyllstegarna).
Borra nödvändiga hål i fordonet 2.
genom att använda hålen i hyllstegen 
som mall (borra genom chassit om 
möjligt).
Montera hyllstegen med M6-skruv och 3.
mutter. Minst 3 i varje hyllstege. Om 
det finns begränsad åtkomst kan du 
använda 6,4 mm nitar istället.   
Upprepa proceduren för att komma 4.
åt resterande hål i hyllstegarna.

OBS! Glöm inte att rostskydda 
de borrade hålen.

Dra ut lådan och gejdrarna för att 1.
exponera hålen för nitarna. OBS! 
Endast några av hålen kommer att 
exponeras.
Matcha motsvarande hål mellan 2.
den inre delen av gejdern och 
lådan. Montera lådan delvis genom 
att fästa några av Ø4,8 mm nitarna i 
det främre hålet i varje par.
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OBS! För att minimera risken att 
problem uppstår med kullagerna, 
dra tillbaka / stäng gejder-delarna 
som är monterade på hyllstegen 
innan du försöker skjuta tillbaka de 
inre delarna av gejdern och lådan.
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Plastlåset exponeras när gejdrarna är helt 1.
utdragna.
Dra i spaken på plastlåset för att lossa den 2.
inre delen av gejdern. OBS, gejdrarna är 
identiska, vilket innebär att du trycker NED 
spaken på HÖGER SIDA och drar UPP på 
VÄNSTER SIDA.
Dra ut de inre delarna av gejdern och 3.
lådan helt.

Montera resterande Ø4,8 mm nitar.1.
Montera tillbaka de inre delarna av 2.
gejdrarna och lådan genom att 
försiktigt skjuta in dem i resterande 
gejder-delar.
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*CLICK*
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Fäst den yttre delen av handtaget genom 
att trycka det på plats.

Sikta försiktigt så att du inte böjer 
snäpplåset.

Dra ut lådan cirka 10 cm innan du börjar 
montera handtaget.

Fäst den inre delen av handtaget genom att 
sätta in det från lådans utsida och rotera det tills 
det snäpper fast på plats.
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