
Ramen stellen GTV en Spider

1. Slotscharnier
2. Ruit
3. kantel stelmechanisme
4. Hefmechanisme
5. Voorste geleiding
6. Deurpaneel

7.  Luitspreker
8.  Kapje
9.  Opbergvakje
10. Achterste geleiding
11. Horizontale stelmechanisme 
12. Verticale stelmechanisme



Loshalen deurpaneel gtv en spider
- Ter voorkoming van kortsluiting is het 

raadzaam de accu los te halen.
-  Verwijder de voorste luidspreker door 

het luidsprekerkapje los te wippen uit 
het deurpaneel en demonteer de  
schroeven. (Let op de stekker van de 
luidspreker)

 Schroef beide schroeven (1) los
 
 Wip de deurverlichting (2) met een 

schroevendraaier los en verwijder de 
stekker

 
 Haal beide schroeven (3) van het 

opbergvakje los en verwijder het bakje 
door deze naar beneden te schuiven.



Bediening ramen loshalen

Wip met een schroevendraaier
het bedieningsmechanisme van de
ramen compleet met het framepje
en elektrische knoppen uit de zetting.

Let op!
E zijn nog stekkers aangesloten



Stekkers raambediening loshalen

Ga bij loshalen van stekkers altijd
zeer voorzichtig te werk omdat de
aansluitingen kwetsbaar zijn.

 Trek de stekkers (1) van de 
bediening voorzichtig los

 Schroef de bevestigingsschroef (2) 
achter de paneelklink los

 Schroef de bevestigingsschroef (3) 
achter de deurklink los



Overige schroeven deurpaneel

 Schroef beide schroeven (1)
 los welke in de luidspreker
 opening zitten
 
 Schroef beide schroeven (2) 

los aan de voorzijde van het 
 paneel



Binnenpaneel wegnemen

Het binnenpaneel (1) is als
het ware “opgehangen” aan
de binnenkant van de deur.

Het paneel kan daarom het 
beste van de deur gehaald 
worden door deze naar 
BOVEN te duwen.

Let op!
Er zijn nog stekkers 
aangesloten



Overige stekkers en kabel 
deurklinkje loshalen

Nu je eenmaal de deurpaneel naar je toe 
gehaald hebt kun je een blik werpen aan 
de achterzijde waar je nog de volgende 
bevestigingen dient los te halen:-

Haal de kabel (1) van de deurklink los door 
deze uit het “bevestigingsoogje” (2) te 
trekken.
 
Trek de reeds losgenomen stekkers (3) 
van de raambediening door het paneel 
heen.

Haal de stekker (4) van de “Tweeter” los

Het binnenpaneel is nu volledig te 
verwijderen van de deur.



Stelschroeven raam losdraaien

Laat het raam eerst helemaal zakken
en verwijder de plastiek binnenafdekking
van het portier

Draai de stelbouten (1) van het 
hefmechanisme iets los.

Draai de stelbouten (2 en 3) van de 
raamgeleiders iets los

Let op!
Stelbout 2 en 3 hebben een 
“contramoer” en deze dient eerst los 
gezet te worden.



Raam in positie brengen
Sluit het reeds gedemonteerde 
bedieningsmechanisme van de ruiten 
opnieuw aan en breng het raam in de 
hoogst (gesloten) stand.

Sluit nu het portier met gesloten raam.

Zoals op de afbeelding de ruit goed in 
positie brengen (wat kracht is vereist) 
zodat deze goed in de rubbers valt.

Eenmaal in een goede positie de deur 
dicht laten en via de andere portier de auto 
ingaan.
 



Gepositioneerde ruit stellen (deur 
blijft gesloten)

Eenmaal via het andere portier de 
auto toegetreden moet je de 
rubberen dopjes (1) verwijderen en 
vervolgens de bouten (2) aandraaien 
tot deze opnieuw vast zitten.

Let op!
De deur moet gesloten blijven



Stelmoeren aandraaien (deur blijft 
gesloten)

Let op deur blijft gesloten!

Laat het raam nu net zoveer zakken 
tot de stelmoeren 1 en 2 van de 
raamgeleiders toegankelijk zijn.

Draai de stelmoeren 1 en 2 handvast.
(contramoer niet aandraaien)



Vervolg stellen ruit (deur blijft 
gesloten)

 Voor het definitief stellen en 
vastzetten van de ruit (met gesloten 
portier) maken we gebruik van de 
volgende stelschroeven:-

1. Stelschroeven hefmechanisme ruit
2. Horizontale verstelling 

raamgeleiders met contramoer
3. Bovenste contramoer raamgeleiders
4. Moeren fijn afstelling
5. Moer voor afstelling 

“duikrichting” (diagonaal) van de ruit



Extra controle juiste positie portier

Voorwaarde voor een perfecte 
afstelling van de ruit is dat het 
portier correct gemonteerd is met 
een marge van ongeveer 4 mm 
tussen de naden.

Voldoet deze waarde niet dan is het 
moeilijker de ramen correct op 
water en winddichtheid af te stellen.



Extra controle op positie rubbers

Rubbers slijten en hebben een 
beperkte levensduur. Toch is het 
belangrijk om de afdichting met de ruit 
alvorens deze definitief wordt 
vastgezet te controleren op een juiste 
zetting (zie afbeelding)



Oogopslag met carrosserie

Als je achter de auto gaat staan 
(portier blijft nog steeds gesloten) 
dan moet de ruit in harmonie met 
het portier mooi de lijnen van de 
carrosserie volgen.

Afwijkende waarden kunnen te 
wijten zijn aan een verkeerde 
afstelling portier of geen goede 
zetting van de raamrubbers.



Vervolg afstelling ruit (portier blijft 
gesloten)

De definitieve afstelling begint met 
de afstelling van de 
raamgeleiders.

De waarde is een horizontale 
afstand van 4 mm welke te stellen 
is met moer 2.

Moer 2 heeft een contramoer (a) 
en een stelschroef (b) waarmee 
de juiste afstand van 4 mm 
gerealiseerd kan worden.



Speling ruit op de rubbers 
controleren

Standaard heeft het raammechanisme 
een systeem ingebouwd dat de ruit 4 
mm zakt wanneer men het portier 
opent. Dit wordt geregeld via een relais 
dat bevestigd is op het 
“hefmechanisme”

Om dit te controleren moet je het 
portier een stukje openen om te 
kunnen zien dat over de volle lengte 
van de ruit er een speling is van 4 mm 
langs de rubbers

Deze controle dien je bij elke wijziging 
op de stelmoeren uit te voeren.



Speling op rubbers en raam stellen

Indien de geconstateerde speling (zie 
voorgaande) niet gehaald wordt ga je 
als volgt te werk:-

De moeren (1) losdraaien.

De ruit iets laten zakken of heffen 
door de ruitbeugel (2) speling te 
geven naar boven of beneden

De moeren (1) opnieuw aandraaien 
en opnieuw de speling controleren.



Extra mogelijkheid stellen ruit op 
rubbers

De kromming van de ruit (1) is te 
stellen met moer 2 van de 
raamgeleiding zodat perfect aansluit 
op de afdichting van de rubbers.



Afstelling kromming van de ruit

2. Stelmoer
a. Verticale geleiding
b. Geleiding
c. Ruitbeugel
d. Ruit



Speling ruit op chassis

De speling welke de ruit moet hebben 
op chassis is tevens 4 mm een 
eenvoudig na te controleren met een 
duimstok

Afstelling gebeurd met een stelmoer (2) 
zoals onderstaand beschreven.



Afstellen speling ruit op chassis

Afstelling gebeurd met moer 2 
Hiervoor dient eerst het 
rubberen dopje (1) verwijderd te 
worden.

Draai de stelmoer (2) los en 
geef de juiste speling op de ruit 
door deze naar voren of achter 
te schuiven (3)



Diagonale instelling ruit

Omdat de rand van de ruit geen 
rechte lijn is en er toch een 
perfecte aansluiting op de rubbers 
moet zijn is er een extra afstelling 
mogelijk om de ruit aan de 
achterzijde iets in te laten zakken 
of op te heffen

Hiervoor verdraai je de stelmoer 
(1) om de ruit te laten inzakken of 
opheffen.



Fijn afstelling na montage 
deurpaneel

Indien de ruit in de gewenste positie
is aangebracht is het nog mogelijk om
Na montage van het binnenpaneel een
“fijn afstelling” te doen op de ruit.

Hiervoor zijn de stelmoeren 3 nog toegankelijk

Wel dienen het opbergvakje (1) en afdekdopje 
(2) nog niet gemonteerd te zijn.


