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Følgende inngår i monteringssettet: 
4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1102),  4 stk. festebeslag med påsatt 
gummibeskyttelse (art. 6301),1 stk. strammereim festet i frontveggen, 8 stk. M6 låsemuttere 
og 8 stk. 6mm store skiver skrudd på ved hvert av festepunktene. 
Når toppen har sideluker følger det med 2 ekstra breddejusteringsbeslag og festebeslag til å 
plassere på midten. 
 
Dersom det er innerplan (planbeskytter i sort termoplast) som går over kanten på laste- 
planet, bygger dette ofte så mye fremover mot hytta at det blir for liten plass til toppen 
mellom lasteplanet og hytta. 
Sjekk derfor om det er nødvendig å fjærne gitteret og brette opp fremre kanten av innerplanet 
så du for kappet vekk 10-15mm med f.eks. en Stanley-kniv. Gitteret skrues på plass igjen og 
det er klart for å løfte toppen på plass. Pass på at toppen står symmetrisk på lasteplanet og 
slik at pakning på nedkant  bakdør tetter mot baklemmen. Deretter setter du på 
breddejusteringsbeslagene. Juster bredden på toppen riktig bak, før de to bakre skrus fast. 
Bredden skal være slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3 - 4mm.  
 
Hvis du ikke har innerplan, trer du festebeslagene på ved hvert av breddejusterings- 
beslagene og skrur de fast. Se tegn. 1. Har du innerplan skjærer du ut til festebeslagene ved 
hvert av breddejusterings-beslagene og trer de på plass og skrur til. Se tegn. 2. Trekk 
frontveggen inntil lasteplanet ved å stramme til reimen i gitteret. Da er du sikker på at 
frontveggen på toppen ikke gnisser mot førerhytta. Hvis toppen gnisser mot fører-hytta og det 
ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å løsne skruene som holder 
lasteplanet, tre på hver side, og trekke lasteplanet så langt bakover som mulig. Husk å skru 
det fast igjen. Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås ved å slippe døra 
det siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette mot baklemmen. 
 
Låsene kan justeres fremover, bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke fungerer 
ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra fungere perfekt. Se 
tegn. 3. Det samme gjelder sidelukene hvis du har topp med det. Etter at du har satt ekstra 
fester på midten, justeres låsene på lukene enten opp, ned, innover eller utover etter behov. 
Se tegn. 4. Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær. 
 
Vedlikehold 
Toppen bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør 
smøres to ganger i året. 
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