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INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en w aarschuw ingsteksten zijn bedoeld voor uw

veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle

gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie w orden uitsluitend met

afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen

staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt

u contact opnemen met uw  lokale Volvo-dealer.

 Voorbereidingen

1 Voorbereidingen

Draai de contactsleutel in stand 0

Haal de sleutel uit het contactslot.

NB!

Wacht ten minste vijf  minuten voordat u de connectors

demonteert of andere onderdelen verw ijdert.

Ontkoppel de minkabel van de accu.



A8800136

 

Ontkoppel de minkabel van de accu.
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Draai het stuurw iel 90° zodat deze zich in de afgebeelde stand

bevindt en zodat de tw ee gaten aan de achterzijde van het

stuurw iel blootliggen.
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Steek een schroevendraaier in het gat aan de achterzijde van het

stuurw iel, haaks op het achtervlak van het stuurw iel

Steek de schroevendraaier zo ver mogelijk om de positie van het

uiteinde van de veerklem (1) te bepalen

Plaats het uiteinde van de schroevendraaier boven de veerklem

Wrik de schroevendraaier omhoog in de richting van de bovenste

rand van het gat (2) totdat de veer loskomt en één kant van de

stuurw ieleenheid losspringt en loskomt uit de bevestiging

Draai het stuurw iel 180°. Voer de procedure uit aan de andere

kant

Draai het stuurw iel in de neutrale stand.
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Klap de stuurw ieleenheid naar buiten

Verw ijder de tw ee connectors (1) voor de sensorbedrading op

de airbag.

NB!

De connectors zitten stevig vast. Gebruik geen gereedschap

om de connectors te ontkoppelen.

Leg de stuurw ieleenheid aan de kant.

5 Verwijder:

de schroef (1). Verw ijder de massakabel

de connector (2) voor de claxon en de toetsensets

de drie schroeven (3). Til de claxon (4) naar buiten.
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Geldt voor auto's met reeds gelegde bedrading

Druk de pal (1) op de connector voor de rechter blinde knop in

Verw ijder de connector van de blinde knop.
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Verw ijder de schroef (1) in de blinde knop aan de rechterzijde

van de claxon

Druk de pal (2) in. Trek tegelijkertijd de blinde knop uit zijn zitting.

Leg deze opzij. Indien er al bedrading aanw ezig is, ga dan verder

met procedure .

NB!

Indien er geen vooraf aangebrachte connector is, moet de

claxon vervangen w orden. Bij de set w ordt een nieuw e

geleverd. Voer procedure en uit.
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Verw ijder de schroef (1) in de blinde knop aan de linkerzijde van

de claxon

Druk de pal (2) in. Trek tegelijkertijd de blinde knop uit zijn zitting.

NB!

Bew aar de blinde knop. De blinde knop zal hergebruikt w orden.

Verw ijder de oude claxon. De claxon zal niet opnieuw  w orden
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Verw ijder de oude claxon. De claxon zal niet opnieuw  w orden

gebruikt.

 Montage
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Montage

Neem de nieuw e claxon uit de set

Steek de nieuw e linker blinde knop in de zitting

Druk de blinde knop in totdat de pal aangrijpt

Bevestig de schroef. Draai de blinde knop vast

Sluit de connector aan op de blinde knop.
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Neem de toetsenset van de afstandsbediening (uit de set) en

steek deze in de zitting

Druk de toetsenset in totdat de pal aangrijpt

Bevestig de schroef. Draai de toetsenset vast

Sluit de connector aan op de toetsenset.

11

 

Plaats de claxon terug aan de hand van . Zorg dat de drie veren

op de juiste plaats zitten. Controleer of de massakabel niet klemzit

Draai de schroeven kruiselings aan. Draai aan tot 6,5 Nm (5 ft.lb)

Plaats de massakabel terug. Draai de massakabel aan

Sluit de connector voor de claxon en de toetsensets aan

Controleer de w erking van de claxon. Druk de claxon rond zijn

gehele omtrek aan.
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Controleer of de tw ee veren (1) in positie zijn

Druk op de tw ee connectors voor de sensorkabels voor de

airbag in de stuurw ieleenheid.

NB!

De bedrading moet door de aanw ezige houder geleid w orden

(2).

Steek de tw ee pennen aan de achterzijde van de

stuurw ieleenheid in de tw ee veren. Zorg dat de sensorkabels

niet w orden belemmerd

Druk de stuurw ieleenheid in de bevestigingen. Er zijn tw ee

klikken hoorbaar.

13 Zet de contactsleutel in stand II

Sluit de minkabel van de accu opnieuw  aan.
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