Dörrsidor får i bland leva hund och är dom dessutom
skapade i en brun nyans som påminner om något
helt annat så är det läge att byta dörrsidor. I mitt fall
så var handtaget på insidan löst och kändes allmänt
tråkigt, när jag investerade i en ny skinnklädsel så
ingick dörrsidor som även dom var klädda i skinn.
"Problemet" var att dom bakre dörrsidorna var gjorda
för el-hissar och jag har givetvis vevar bak (än så
länge) Jag beslutade mig för att montera dom nya
dörrsidorna fram och avvakta med dom bakre till jag
har letat upp el-hissar för montage.

Själva dörrsidan är egentligen inte svår alls att
plocka av om du bara gör på rätt vis (som allt annat)
Att tänka på är att det mer eller mindre garanterat
kommer att gå i sönder lite clips så jag rek. att du
köper in en bunke clips och byter samtliga när du
ändå är igång, clipsen blir stela med åren och är
väldigt svåra att behålla hela igenom proceduren.

För att demontera dörrsidan så är det bara 2 skruvar,
en hake och ett antal clips som skall av. Skruv 1
hittar du bakom en plastplupp inuti dörrhandtaget.
Demontera bort denna lilla plastplupp med en till
exempel en mejsel.
Skruv nummer 2 hittar bakom reglaget till din
elbackspegel. Bänd loss brickan försiktigt med en
mejsel i en kanten.

Skruva nu loss skruv nummer 1.

skruv nummer 2 sitter en bit in i handtaget men är
relativt enkelt att se ändå. lossa även denna skruv.

Skruva loss låspinnen för hand.

Dörren sitter nu fast enbart med clips och en liten
hake, börja med att lossa clipsen som går längs med
ytterkanten av dörrsidan på vänstersidan, högersidan
och i underkant. (köp en lott om du lyckades behålla
alla hela!) sen så är det strax färdigt.

Nu drar/rycker du rakt uppåt en liten bit för att
komma åt och lossa vajern som öppnar dörren när
du drar i handtaget. Vajern lossar du enkelt genom
att lirka den neråt. Nu kan du helt och hållet lossa
hela dörrsidan.
Här på bilden ser du hur dörrsidan ser ut på insidan
och dom olika detaljerna jag nämner.

Var lite försiktigt då det sitter en plastbit på
dörrsidans hake som är lite känslig, plastbiten sitter
på motsvarigheten till haken mitt i dörren.

Montering av dörrsidorna gör du i omvänd ordning, börja med att byta ut samtliga eller åtminstone dom allra sämsta av clipsen så blir
jobbet lite lättare.
Har du det minsta lilla problem med ditt centrallås så passa på att rengöra smörja upp eller byt ut dom delar som är defekt, det är ju
perfekt att passa på när dörrsidan väl är av. Har du inga elhissar fram på din bil har du ytterligare ett moment som jag inte tar upp hör
men normalt sett så sitter det en plastlist på veven som döljer den skruven som håller veven.
Har du några som helst synpunkter eller förslag på förbättringar så tveka inte att kontakta oss
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