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Onderdelenlijst

Benodigde onderdelen

Voor u begint

Klantinformatie

• Zorg ervoor dat u het paneel en de lak niet beschadigt. 
• Deze paneelset mag alleen worden geïnstalleerd wanneer de omgevingstemperatuur 15 °C of meer bedraagt. Als de luchttemperatuur lager 

is dan 15 °C, verwarm dan het paneel en het hechtoppervlak met een föhn in de stand LAAG. 
• Reinig de hechtoppervlak waarop het paneel wordt aangebracht grondig met een contactreiniger. Gebruik een doek om de reiniger aan te 

brengen om morsen te voorkomen en verwijder eventueel gemorste reiniger meteen. Laat de reiniger goed drogen voordat u het paneel 
aanbrengt.

• Druk het paneel na de montage aan de achterkant met uw handpalm stevig tegen de carrosserie.

Consolepaneel voor (links) Consolepaneel voor (rechts) Consolepaneel midden (links)

Consolepaneel midden (rechts) Paneel handschoenenkastje Onderste afdekpaneel (links)

Onderste afdekpaneel (rechts)

• Afplakband • Contactreiniger • Doek
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Inbouwen

Consolepaneel voor (rechts)/Middelste 
consolepaneel (rechts)

1. Plaats de binnenpanelen voor montage eerst tijdelijk 
zodat u de juiste locatie op de carrosserie weet.

2. Breng aan de binnenkant van de binnenpanelen stukken 
afplaktape aan op het uiteinde van elk stuk schutpapier, 
vouw ongeveer 5 - 8 cm van elk stuk afplaktape terug en 
bevestig deze dan aan de voorkant van de binnenpanelen. 
Verwijder de stukken schutpapier aan de binnenkant en 
gooi deze weg.

3. Plaats de binnenpanelen op de carrosserie, verwijder 
voorzichtig en langzaam de stukken schutpapier terwijl u 
druk uitoefent op de binnenpanelen.
• Oefen voldoende druk uit om de uiteinden van het 

paneel voor een goede montage.
4. Monteer het consolepaneel voor en het middelste 

consolepaneel op dezelfde manier aan de andere kant.
08Z03-SEA2 / 3
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HECHTOPPERVLAK PANEEL op 
CARROSSERIE
• Grondig reinigen met contactreiniger.

CONSOLEPANEEL 
MIDDEN (rechts)

SCHUTPAPIER AAN DE BUITENKANT
• Breng een stuk afplaktape aan op het 

uiteinde van elk stuk schutpapier, vouw 
het ongeveer 5 - 8 cm terug en bevestig 
het op de voorkant van het binnenpaneel.

CONSOLEPANEEL 
VOOR (rechts)

Consolepaneel voor (rechts)/
Middelste consolepaneel (rechts)
Paneel handschoenenkastje

1. Plaats de binnenpanelen voor montage eerst tijdelijk 
zodat u de juiste locatie op de carrosserie weet.

2. Breng aan de binnenkant van de binnenpanelen stukken 
afplaktape aan op het uiteinde van elk stuk schutpapier, 
vouw ongeveer 5 - 8 cm van elk stuk afplaktape terug en 
bevestig deze dan aan de voorkant van de binnenpanelen. 
Verwijder de stukken schutpapier aan de binnenkant en 
gooi deze weg.

3. Plaats de binnenpanelen op de carrosserie, verwijder 
voorzichtig en langzaam de stukken schutpapier terwijl u 
druk uitoefent op de binnenpanelen.
• Oefen voldoende druk uit om de uiteinden van het 

paneel voor een goede montage.
4. Monteer het consolepaneel voor en het middelste 

consolepaneel op dezelfde manier aan de andere kant.
2417030W 

HECHTOPPERVLAK PANEEL op 
HANDSCHOENENKASTJE
• Grondig reinigen met 

contactreiniger.

PANEEL 
HANDSCHOENENKASTJESCHUTPAPIER AAN DE BUITENKANT

• Breng een stuk afplaktape aan op het 
uiteinde, vouw het ongeveer 5 - 8 cm 
terug en bevestig het op de voorkant van 
het paneel van het handschoenenkastje.

Paneel handschoenenkastje
-6A01-96



Onderste afdekpaneel (links)

1. Plaats de binnenpanelen voor montage eerst tijdelijk 
zodat u de juiste locatie op de carrosserie weet.

2. Breng aan de binnenkant van de binnenpanelen stukken 
afplaktape aan op het uiteinde van elk stuk schutpapier, 
vouw ongeveer 5 - 8 cm van elk stuk afplaktape terug en 
bevestig deze dan aan de voorkant van de binnenpanelen. 
Verwijder de stukken schutpapier aan de binnenkant en 
gooi deze weg.

3. Plaats de binnenpanelen op de carrosserie, verwijder 
voorzichtig en langzaam de stukken schutpapier terwijl u 
druk uitoefent op de binnenpanelen.
• Oefen voldoende druk uit om de uiteinden van het 

paneel voor een goede montage.
4. Monteer het consolepaneel voor en het middelste 

consolepaneel op dezelfde manier aan de andere kant.
08Z03-SEA
2417040W 

Onderste afdekpaneel (links)

HECHTOPPERVLAK PANEEL 
op ONDERSTE AFDEKKING
• Grondig reinigen met 

contactreiniger.

ONDERSTE 
AFDEKPANEEL (links)

SCHUTPAPIER AAN DE BUITENKANT
• Breng een stuk afplaktape aan op het 

uiteinde, vouw het ongeveer 5 - 8 cm terug 
en bevestig het op de voorkant van het 
onderste afdekpaneel.

ONDERSTE 
AFDEKPANEEL 
(rechts)
Gebruik en onderhoud
• Maak de binnenpanelen schoon met een zachte doek die bevochtigd is met een oplossing van mild schoonmaakmiddel en water. Gebruik nooit 

reinigers voor kunststof die polijstpasta of organische oplosmiddelen zoals thinner, benzine en benzeen bevatten aangezien deze het plastic 
oppervlak kunnen beschadigen of krassen kunnen veroorzaken.

• Plaats geen luchtverfrissers in de buurt van de panelen.
• Informeer de klant over deze voorzorgsmaatregelen als de auto wordt overgedragen.
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