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;"' UTRUSTNI NGSOETALJER TEKNI SKA DATA 
~, 
, 
~ Typ 1602 1802 2002 2002 A 2002 TI 2002 t i i 

Tililten slapvlgnsvikt : 

Ob rams ,d, kg 500 

Brams .d, kg 12002 (1000)1 8003 1 1200 2 (1000 )1 

1 Avv lkelse r for BMW tourlng-fflodellerJ s e uppgifterna inom pare ntes . 


2500 kg for BMW-modellern a 1600 c abriolet , 2002 cab r iolet, 2002 cabriolet med stodbage - tlUaten br oms ad sUpvagnsv lkt kan okas t ill max . 750 kg. 


3 Om vaxelladan ar anslu ten till olJekyl are, kan den tilla.tna brams.de slapvagnsvikten okas t i ll max . 1200 kg fo r BMW 2002 A resp . 1000 kg for BMW 

iooring 2002 A. 
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52 10 470 	MONTERING I EFTERHAND AV VIL
STOLSBESLAG 

Demontering och montering av framstol 
enligt 52 10 000. 

Demontera 	ryggstodet. 

Bocka upp klamhakarna och skruva bort 
bakdelen. 

+ 

Tag bort bekladnaden. 

+ 

Lossa sitsoverdraget pa vanster och hoger 
sida och dra av det fran kanten. 

Mark ut mattet 65 mm fran ryggstodsunder
kanten. 

Mat ut 15 	 mm fran ytterkanten av ramen. 

+ 

Saga av den yttre ryggstodshallaren. 

+ 
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Saga av inre ryggstodshallaren. 

+ 

Lossa bada kablarna for ryggstods
installningen. 

+ 

Lossa bada kablarna for installningen 
av stolen . 

+ 

Skar ett litet spar i linskivan och drag 
genom den langa wiren. 

Monteringsanvisning: Drag in den nya 
wiren. 

+ 
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Drag upp kladseln over ryggstodshallaren 
och borra hal for genomdragning av kab
larna . 

+ 

Stick igenom kladseln mitt for de hal 
som redan finns i stolparna. 

+ 

Haka fast wireoglorna i sparrkrokarna 
for liggstolsbeslagen . 

+ 

Fast den inre beslagshalvan pa rygg
stodshaIlaren. 

Monteringsanvisning: Se vid fastdrag
ningen till att inte wiren kommer i 
klam. 

+ 
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For in forbindelsestangen genom de bada 
beslagshalvorna . 

Monteringsanvisning: Stick in forbindelse 
stangen sa att avstandet A blir lika pa ba
da sidorna. Se till att inte spaken for 
ryggstodsinstallningen karvar. 

Skruva fast den yttre beslagshalvan. Se 
harvid till att inte wiren kommer i klam . 

+ 

Satt ater fast det lossade overdraget 
med klamhakarna . 

+ 

Skar ut ryggstodets bakstycke enligt den 
i ombyggnadssatsen befintliga schablonen . 
vik harvid undan konstladerkladseln vid 
de bad a undre hornen och fast den sedan 
pa den utskurna pappen . 

Skruva fast ryggstodets bakstycke och fas t 
kladseln i klamhakarna . 

Socka till klamhakarna . 

OSS: Endast den pa bilden visade schablo
nen far anvandas . 

+ 

Tag bort lasstiftet for kaminstallningen 
och dernontera kaminstallningen fran si tt
dynan . 

+ 

71~~ 



Skruva loss sitsskenorna och lagg pa 
mellanlaggen 1. Drag fast skenorna 
med de medfoljande bultarna utan att 
dra till for gott. 

+ 

~ovovouoovuovoovvvvoc 
c;:: 

Montera ryggstodet pa sitsen. 

Anvand pa stolens utsida ansatsbult med 
B = 21 mm ansatshojd, och pa insidan 
med A = 16 mm ansatshojd. 

+ 

Rikta in mellanlaggen i forhallande 
till hakarna for ryggstodssparren 
och skruva fast skenorna. 

( 
+ 
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71 60 010 	MONTERING AV SLAPVAGNSDRAG 
KOMPLETT MED ELUTRUSTNING 

Demontering och montering av bakre 1jud
dampare en1igt 18 12 031. 

Lossa jord1edningen fran batteriet. 

Tag bort bottenp1attan fran bagagerum
mets vanstra del och skruva bort botten
p1attan fran hogra de1en. 

Drag ut brans1e1ufts1angen 1 fran gummi
bussningen 2. 

+ 

1 

6 
RE.~I'fTS 

Skruva fast hoger och vanster stod 6 och 
uttagsha11aren 8 pa det 1angsgaende ro
ret 1. 

+ 

71--;;011 

Lagg in vinke1profi1en 7 i bagagerummet 
pa sad ant 	satt att gummibussningen 2 
for brans1e1ufts1angen kommer i ha1et 
med 12 mm 	 diameter. 

/ 

+ 

Rikta in vinke1profi1en 7 sa att den 
kommer att 1igga para11e11t med bak
vaggen. Rita pa de fyra ha1en pa 
bagagerumsgo1vet en1igt vinke1n och 
borra dem nedat. 

+ 



Lagg slapvagnsdraget fran undersidan 
mot bagagerumsbotten och skruva ihop 
det med vinkelprofilen pa insidan 7, 
utan att dra bultarna for gott. 

+ 

Lagg bakre anden 3 av slapvagnsdraget 
mot undersidan av bagagerumsgolvet, 
rikta in den pa mitten och mark ut 
och borra halen underifran. 

+ 

Lagg in forstarkningen 5 i bagage
rummet och skruva hop den med anden 3 
pa slapvagnsdraget. 

Drag till samtliga bultar for gott. 

+ 

Borra ett 14 mm hal for gummibussning
en och satt i denna. 

+ 
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Drag t ill s ats kabels ta'nme n !fings de n bakre kabelstammen 

oc h To r i n de n i gummibussn i nge n. 

Monteri n~s a nv i sn i ng : Drag kabe1 n ( 1) ge no m g Ullm i b uss~ i ng e n . 

Led ni ng t2) med jordl ed ning till hoger bakl jus , lednL L13 (3 ) 

t i ll vanste r bakl jus , l ed nil1g ( 4) t i ll kont roll reUiet. 


+ 

Drag av ledningen fran bakljuset och 
0- anslut den till samma farg pa kopp

lingsplinten (1). 

Anslut ledningen fran tillsatskabelstammen 
till bakljuset enligt fargrnarkningen. 

+ 

Rita ut ett 6 mm hal for kontrollrelaet 
och borra det. 

+ 

Ans lut tllls atsk lbe! s tatJlme ns le dni ngar ti ll ko ntroll 
re!aet . 

Monte d ngs anv i sn i "9 : 


81& l ed n i n9 = 54 L 
Sv art l e dni n9 = 54 R 
Bl3. ...,..od l ed ni n9 = L 
Bl&-sv art l ed n i 119 = R 
Brun le dni n9 =31 

+ 
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Fast jordledningen (1) fran den tillkommande 
kabelstammen tillsammans med den befintliga 
jordledningen (2). 

+ 

Ansl ut le dni ng arna (1 och 2) To r ol jetr ycksl ilfR pan och 
sakri ngsh~ll aren till kont rollre lae t och dr.g dem Uings 
kabels h mmen fram ti:l sakr i ngshall aren . 

Monter i ngs anvisn i ng l 
Ansl utn i ng ar till kont roll reHiet : 
Ro d l ed ni 09 = 15 
Bru n-g ron l e dn i .19 K2 

Fast kont roll relaet me d en bult M6 x 10 . 

+ 

Lossa sakringshallaren och koppla den roda 
ledningen till utgangen fran sakring 4. 

+ 

Drag den brun-grona ledningen till 
oljetryckskontakten och anslut den 
till den befintliga ledningen. 

+ 
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Tryck in gummigenomfo ri ngen i s1apv agnsdrage t . Drag 
genom kabe1n, ans1ut den till konhkten och fast 
kontakten p~ draget. 

Monteringsanvisning: 
813. ledning l 
Svart ledning R 
Gra -gu1 ledn i ng 58 L 
Gr a - vi t ledni ng 58 R 
Gron-rod ledn i ng 54 9 
Bla -vit ledning 54 
Brun ledn i ng 31 

+ 
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1. Del av kabelstam, vanste r bakljus 6. Sakringshallare (f r . o. m. mo de ll 71 anslutn i ng till utgang 8) 
2 . Del av kabelstam, hager bakljus 7. Olj etryckskontak t 
3. Anslutn i ng fa r slapv I gn 	 8 . Del I v kabelstam , f ramre uttag, ol jet r ycks kon takt 
4. Rela fo r slapv agn 
5. 8 atieri 

r 
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