TriflexAIR
Reparatiehandleiding

Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe verschillende onderdelen van het TriﬂexAIR-systeem kunnen worden verwijderd en vervangen. Neem voordat u of anderen onderdelen van het TriﬂexAIR-systeem gaat verwijderen of
vervangen onderstaande voorschriften in acht:
•
•
•

Het verwijderen of vervangen van onderdelen is op eigen risico. Tribus kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade die voortvloeit uit de verwijdering of vervanging van onderdelen
door anderen.
Laat onderdelen alleen verwijderen of vervangen door een ervaren monteur.
Neem bij onduidelijkheden of bij onderdelen die niet in deze handleiding behandeld worden altijd
contact op met Tribus via info@tribus.nl of 030-669 50 20.

Inhoudsopgave
Inleiding
Inhoudsopgave
Vervangen van de voorste retractoren (spanbanden)
Vervangen van de achterste retractoren (spanbanden)
Vervangen van de driepuntsgordel
Vervangen van de heupgordel
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Bestellen losse onderdelen
Bij elke reparatieinstructie in deze handleiding staat een onderdelenlijst. Deze onderdelen kunnen worden
besteld in onze webshop - www.tribus.nl/shop - of via onderdelen@tribus.nl.

Positie van de onderdelen
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Voorste retractoren
Achterste retractoren
Driepuntsgordel
Heupgordel
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Vervangen van de voorste retractoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ontgrendelmechaniek
Retractor
Band
Triangel
Haak
Inbusbout M10x20
Inbusbout M10x25

h. Afstandsbus

1. Zorg dat het rode pedaal van de centrale ontgrendeling omlaag staat.

f

g

e

a

b

c

d

h

2. Neem de kunststof behuizing van de
retractor uit de vloer door de behuizing
richting de achterzijde van het voertuig te
trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.

3. Er is nu een gat (pocket) zichtbaar. Hier
kan straks de retractor uit de vloer gehaald worden.

5. Draai de twee inbusbouten los en
neem ze uit de vloer. Schuif hierna de
gordel met het ontgrendelmechaniek
naar de pocket toe en neem de gordel uit
de vloer. Het ontgrendelmechaniek mag
in de vloer blijven zitten.

6. De nieuwe gordel kan nu in de vloer
aangebracht worden. Lijn het gat van de
retractor uit onder het gat van het ontgrendelmechaniek, zoals hierboven aangegeven.

Instructievideo: vimeo.com/135555742

4. Snijd op de aangegeven plaatsen twee
gaten in de vloerbedekking. U kunt op
deze plaatsen de vloerbedekking indrukken. Door deze gaten zijn er nu twee inbusbouten bereikbaar.

Let erop dat de binnen-buitenkabel in het
ontgrendelmechaniek blijft zitten!
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7. Schuif de retractor en ontgrendelmechaniek naar achter en bevestig deze
weer in de vloer met de meegeleverde inbusbout M10x20.

8. A – Trek vervolgens aan de trekhendel
van de centrale ontgrendeling (zie stap 1),
zodat het rode pedaal omhoog blijft
staan. Schuif nu de triangel naar voren en
zet deze vast met de andere meegeleverde inbusbout M10x25.

8. B – Let er op dat bij de triangel het
busje niet vergeten wordt.

9. Plaats de behuizing terug in de vloer.

Controleer of het ver- en ontgrendelen
door de centrale ontgrendeling goed
werkt.
Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.

Losse onderdelen retractor voorzijde
Retractor voorzijde
0000703005

Voetplaat
0000256011

Torsieveer
0000256100

Afstandsbus
0000256350

Haak
0000701001

Inbusbout M10×20
0000152101

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27
Ontgrendelstrip
0000256012

Inbusbout M10×25
0000152102
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Vervangen van de achterste retractoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ontgrendelmechaniek
Retractor
Voetplaat
Rol
Haak
Inbusbout M10x20
Inbusbout M10x16

d

a

1. Zorg dat het rode pedaal van de centrale ontgrendeling omlaag staat.

g

f

b

e

c

2. Neem de kunststof behuizing van de
retractor uit de vloer door de behuizing
richting de achterzijde van het voertuig te
trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.

3. Er is nu een gat (pocket) zichtbaar. Hier
kan straks de retractor uit de vloer gehaald worden.

5. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif
hierna de gordel met het ontgrendelmechaniek naar de pocket toe en neem de
gordel uit de vloer. Het ontgrendelmechaniek mag in de vloer blijven zitten.

6. Haal de borgclip van de bovenste dikkere as en neem schuif de as (1) uit de
houder. De zwarte kunststof geleiderol
kan nu ook weggenomen worden (2).

Instructievideo: vimeo.com/135555742

4. Snijd op de aangegeven plek een gat in
de vloerbedekking. U kunt op deze plek
de vloerbedekking indrukken. Door dit
gat is nu een inbusbout bereikbaar.

Let erop dat de binnen-buitenkabel in het
ontgrendelmechaniek blijft zitten!
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7. Plaats nu de nieuwe gordel en plaats
de geleiderol (1) en de as (2) terug. Vergeet niet om de borgclip weer aan te
brengen.

8. Leg de gordel en geleiderol weer terug
in de vloer. Zorg ervoor dat het gat van
de lip aan de retractor boven het gat van
het ontgrendelmechaniek is uitgelijnd.

9. Zet hierna de houder weer vast met de
meegeleverde inbusbout M10x16
(rechts).

Schuif de retractor en het ontgrendelmechaniek naar achter en bevestig deze
weer in de vloer met de meegeleverde inbusbout M10x20 (links).

10. Plaats de behuizing terug in de vloer
en controleer of het ver- en ontgrendelen
door de centrale ontgrendeling goed
werkt.
Plaats de meegeleverde kunststof dop in
het uitgesneden gat.

Losse onderdelen retractor achterzijde
Retractor achterzijde
0000256152

Voetplaat retractor
0000256001

Geleiderol
0000256450

Torsieveer
0000256100

As geleiderol
0000256052

Inbusbout M10×16
0000152100

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27
Voetplaat geleiderol
0000256004

As voetplaat
0000256051

Ontgrendelstrip
0000256002

Asborgring 4 mm
0000256202

Asborgring 9 mm
0000256203

Inbusbout M10×20
0000152101
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Vervangen van de driepuntsgordel
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Retractor achterzijde
Retractor voorzijde
Band
Voetplaat met twee assen
Gordeltongen
Inbusbout M10x16 (4×)
Asborgringen (4×)

f

e

a

1. Neem de kunststof behuizing van de
driepuntsgordel uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het
voertuig te trekken (dit vereist wat kracht)
en het achterste deel op te tillen.

d

c
g

b

2. Trek de band opzij en verwijder de
twee aangegeven inbusbouten van de
voetplaat.

3. Extra toelichting bij 2.

5. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif
hierna de driepuntsgordel naar de pocket
toe en neem de gordel uit de vloer.

6. Verwijder de borgclip aan één zijde van
beide assen en schuif de assen uit de
voetplaat.

Instructievideo: vimeo.com/135555742

Duw de gordeltongen door de gleuf in de
onderzijde.

4. Snijd op de aangegeven plaatsen gaten
in de vloerbedekking. U kunt op deze
plaatsen de vloerbedekking indrukken.
Via deze gaten is nu een inbusbout bereikbaar.
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7. Leg de nieuwe gordel over de voetplaat. De assen kunnen weer terug in de
voetplaat geschoven worden, zodat de
gordel weer geleid wordt. Vergeet niet de
asborgringen weer terug te plaatsen.
Zet de retractors en voetplaat weer vast
met de 4 meegeleverde M10x16 inbusbouten.

8. Plaats de behuizing terug in de vloer en
controleer of de driepuntsgordel naar behoren werkt.
Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.

Losse onderdelen driepuntsgordel
Driepuntsgordel
0000703001

Asborgring 9 mm
0000256203

Voetplaat
0000256009

Plaatlager
0000256351

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27
Geleideas
0000256052

Inbusbout M10×16
0000152100
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Vervangen van de heupgordel
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Retractor
Band
Triangel
Gordelslot
Inbusbout M10x25
Inbusbout M10x16
Afstandsbus

e

c

b
g

1. Neem de kunststof behuizing van de
gordelvanger uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het voertuig te trekken (dit vereist wat kracht) en
het achterste deel op te tillen.
Instructievideo: vimeo.com/135555742
Duw het gordelslot door de gleuf in de
onderzijde.

4. A – Plaats de nieuwe gordel. De triangel
wordt vastgezet met de bout M10x25 (A)
en de retractor met de bout M10x16 (C).

f

d

a

2. Snijd op de aangegeven plaatsen twee
gaten in de vloerbedekking. U kunt op
deze plaatsen de vloerbedekking indrukken.

3. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif
hierna de gordel naar de pocket toe en
neem de gordel uit de vloer.

4. B - Vergeet bij de triangel niet het busje
(B) te monteren.

5. Plaats de behuizing terug door de gordelvanger door de gleuf aan de onderzijde te leiden en de behuizing in het gat
te klikken.

Via deze gaten is nu een inbusbout bereikbaar.

Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.
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Losse onderdelen heupgordel
Heupgordel
0000703002

Afstandsbus
0000256350

Inbusbout M10×25
0000152102

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27
Inbusbout M10×16
0000152100
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Aantekeningen
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Tribus B.V.
Proostwetering 71
3543 AC Utrecht
The Netherlands
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+31(0) 30 - 669 50 20
+31 (0) 30 - 669 50 21
info@tribus.nl
www.tribus-group.com

