
Positienr.

• (1) beschermkap

• (2) trekhaakkogel

• (3) arrêtering

• (4) centrering

• (5) schakelaar

• (6) knop

• (7) sleutel

1. Toelaatbaar aanhangwagenge-

wicht en toelaatbare kogeldruk:

Zie kentekenbewijs

2. Sleutels:

Er worden 3 sleutels meegeleverd.

Noteer voor eventuele bestellingen

het sleutelnummer hieronder.

3. Attentie!

• Controleer vóór elke rit met aan-

hangwagen of de trekhaakkogel

en de vergrendeling in orde zijn.

• Ontgrendel nooit de trekhaakkogel

als er een aanhangwagen is aan-

gekoppeld.

• Bij het rijden zonder aanhangwa-

gen moet de trekhaak worden ver-

wijderd.

4. Onderhoudsinstructies:

• Reinig de trekhaakkogel en het

huis bij vervuiling met een normaal

in de handel verkrijgbaar reini-

gingsmiddel.

• Smeer aansluitend de onderdelen

met pos.nr. 2/3/4/5 in met olie of

met zuurvrij vet.

• Attentie!

Verwijder de trekhaakkogel en

breng de beschermkap aan op het

huis als de auto met een stoomcle-

aner wordt gereinigd.

5. Belangrijke opmerkingen:

• De trekhaakkogel is eenvoudig

met de hand te monteren. Gebruik

van enig gereedschap is niet toe-

gestaan.

• Er mogen aan de trekhaakkogel

geen reparaties worden uitgevoerd

of onderdelen worden gedemon-

teerd. Dit is alleen bij de fabrikant

toegestaan.

• Aan de trekhaak mogen per defini-

tie geen wijzigingen worden aan-

gebracht.
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Montage van de kogelstang

1) Verwijder het klepje in de bumper

(indien van toepassing).

2) Verwijder de beschermkap van het

huis.

3) Neem de trekhaakkogel uit de kof-

ferruimte. In normale toestand is de

trekhaakkogel voorgespannen. Dit

betekent:

• Het rode vlak van de knop staat in

lijn met het witte merkteken op de

trekhaakkogel.

• De sleutel kan niet uit het slot wor-

den getrokken.

• De trekhaakkogel kan alleen in

deze toestand worden gemon-

teerd. Draai anders, met de sleutel

in het slot en het slot ontgrendeld,

de knop ca. 5 mm aan en draai

hem tot aan de aanslag rechtsom.

Schuif de trekhaakkogel zo ver in

het huis, dat de vergrendeling

hoorbaar vastklikt.

4) Trekhaakkogel op vastzitten contro-

leren:

• Vergrendel het slot, trek de sleutel

eruit en breng het slotklepje aan.

• Het groene vlak op de knop moet

in lijn staan met de witte stip op de

trekhaakkogel.

• Controleer of de trekhaakkogel

vastzit door hem heen en weer te

bewegen.

• Herhaal de montageprocedure als

één van deze drie punten niet in

orde is.

Demontage van de kogelstang

5) Open het slotklepje op de knop en

ontgrendel het slot met de sleutel.

6) Houd de trekhaakkogel met één

hand vast, draai de knop ca. 5 mm

aan en draai hem tot aan de aans-

lag rechtsom. Trek de trekhaakko-

gel in neerwaartse richting weg en

berg hem op in de kofferruimte op

de daarvoor bestemde plaats.

7) Monteer de beschermkap op het

huis.

8) Breng het klepje aan in de bumper

(indien van toepassing).
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