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Basisset
1 Antenne, Bluetooth
2 Bedrading
3 Console, onderste deel
4 Console, bovenste deel
5 Vezelconnector (2 st.)
6 Vezelverbinder
7 Connectorkap
8 Kabelbinder (15 st.)
9 Glasvezelkabel (2 st.)

Afhankelijk van de uitrusting van de auto is het
mogelijk dat de set moet worden aangevuld met:
– Telematica-eenheid (CU)
– Bedieningspaneel infotainmenteenheid (ICM2)
– Antennekabel GSM
– Glasvezelkabel
– Antenne, Bluetooth
die apart besteld moeten worden.
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Buscommunicatie
Vele onderdelen van het elektrisch systeem van de
auto communiceren onderling via de bus. Er
bestaan drie verschillende soorten bussystemen: P-
bus (Powertrain Bus, aandrijflijnbus), I-bus (Instru-
ment Bus, instrumentenbus) en O-bus (Optic Bus,
optische bus). Het audiosysteem, navigatiesysteem
en telefoonsysteem communiceren via de O-bus.
De O-bus is een optische ringbus. Op elke stuur-unit
van de bus zijn twee optische kabels aangesloten:
een kabel voor ontvangst en een kabel voor verzen-
ding van informatie. Ontvangen meldingen worden
door elke stuur-unit omgezet van een optisch sig-
naal in een elektrisch signaal en vervolgens tijdens
het verzenden opnieuw omgezet in een optisch sig-
naal. De gegevensoverdrachtssnelheid van de O-
bus bedraagt 25 Mbit/s.

AMP2 is een versterker bij de wielkuip rechtsachter
CU/PU is een telematica-eenheid achter de
rugleuning

DVD is een dvd-speler achter de rugleuning

Bij inbouw van nieuwe uitrusting met een aanslui-
ting op de O-bus is het van belang dat u deze aan
de juiste kant van de bestaande uitrusting monteert.

N.B.
Het is zeer belangrijk dat alle onderdelen met een
aansluiting op de O-bus in een bepaalde volgorde
worden aangesloten (zie afbeelding) en dat de
ring altijd gesloten blijft.
Bij een aansluiting die afwijkt van de beschrijving
in deze montagerichtlijn kan het gebeuren dat een
groot aantal van de systemen op de auto niet lan-
ger werkt.
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N.B.
Behandel de optische kabels voorzichtig om ver-
vorming van de signalen te voorkomen.

� Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels
in de connector niet verwisselt.

� De kabels zijn niet te verlengen.

� Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

� Stel de kabel niet bloot aan temperaturen
hoger dan 85 °C.

� Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil.

� Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit
kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt.
Dit kan storingen in de communicatie
veroorzaken.

� Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate
van signaaldemping optreedt.
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1 Auto met ICM1: Sluit het diagnose-instrument
aan en maak het bedieningspaneel van het info-
tainmentsysteem los van de auto.
Auto met ICM3: Sluit het diagnose-instrument
aan en maak de telematica-eenheid los van de
auto.

Open het menu “Alles” en selecteer de te schei-
den stuur-unit onder “Toevoegen/Verwijderen”.
Kies vervolgens voor “Verwijderen” en volg de
aanwijzingen. De contactsleutel moet daarbij in
stand ON staat. Het kan zijn dat u TIS2000
nodig hebt. Wanneer u de stuur-unit van de auto
hebt gescheiden, moet u de contactsleutel in
stand OFF draaien. Daarna kunt u de stuur-unit
demonteren.

2 Haal de contactsleutel uit het contactslot.

3 Auto met ICM1: Demonteer het bedieningspa-
neel van het infotainmentsysteem (ICM).

4 Auto met ICM1: Monteer een nieuw bediening-
spaneel voor het infotainmentsysteem (ICM2).

5 Klap de rugleuning van de achterbank neer.

Opmerking
Voor meer gedetailleerde informatie over de ver-
schillende stappen in de demontage-/montage-
methoden wordt verwezen naar het overeenko-
mende gedeelte in WIS.

N.B.
De stuur-unit is gevoelig voor elektrostatische ont-
lading. Om schade aan de inwendige componen-
ten van de stuur-unit te voorkomen, moet u de
stuur-unit voorzichtig vervangen en wel als volgt:

� Zorg dat u nooit met uw handen of kleren in
contact komt met de aansluitpennen van de
stuur-unit.

� Aard u door de carrosserie/motor van de auto
aan te raken. Koppel de connector van de
stuur-unit in de auto los.

� Aard u door de carrosserie/motor van de auto
aan te raken. Sluit de connector van de stuur-
unit in de auto aan.

� Leg de te vervangen stuur-unit in de retourver-
pakking zonder de aansluitpennen aan te
raken.

� Laat de nieuwe stuur-unit zo lang mogelijk in
de verpakking zitten.

N.B.
Behandel de optische kabels voorzichtig om ver-
vorming van de signalen te voorkomen.

� Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

� Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit
kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt.
Dit kan storingen in de communicatie
veroorzaken.

� Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate
van signaaldemping optreedt.
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6 Demonteer de dorpellijst en de bodem van de
bagageruimte.

7 Demonteer evt. de inkijkbeveiliging.
8 De punten 8-11 moeten aan beide kanten

worden uitgevoerd (auto's met ICM3 alleen
aan de linkerkant).
Demonteer de bekleding van de C-stijl.

9 Demonteer de zijkussens.
10 Demonteer de achterste zijbekleding en de dek-

sels over de opbergvakken.
11 Demonteer de schuimblokken.
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12 Demonteer de achterste en middelste clips van
de plafondbekleding (door deze 90 ° te draaien)
en de houders boven de zijruiten. 

13 Demonteer de bevestigingen boven de zijruiten.
14 Laat de plafondbekleding aan de achterkant

voorzichtig zover zakken, dat de antenne
bereikbaar is. Houd de plafondbekleding op zijn
plaats met behulp van twee demontagegereed-
schappen 82 93 474.

15 Demonteer de antennekabel (indien aanwezig)
van de antenne. Sluit de antennekabel uit de set
aan op de paarse connector van de antenne.
Zet de antennekabel uit de set voor de linker D-
stijl vast.
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16 Trek de nieuwe antennekabel langs de D-stijl en
voor de relais- en zekeringhouder naar de vloer.
Volg de bedrading van de auto naar de telema-
tica-eenheid.

17 Tape evt. verwijderde kabel langs de nieuwe
vast. Breng antirammeltape op de connector
aan.

18 Monteer de plafondbekleding.
19 Demonteer de bevestiging op de telematica-

eenheid en schroef het onderste deel van de
console vast.

20 Auto zonder navigatie: Monteer de telematica-
eenheid achter de rugleuning van de achter-
bank aan de linkerkant. Sluit de Bluetooth-
antenne aan op het gele antennecontact van de
telematica-eenheid. Monteer het bovenste deel.

21 Auto's met navigatie: Vervang de telematica-
eenheid. Verplaats de Bluetooth-antenne. 
Ga verder met punt 69.

22 Sluit de GSM-antennekabel op het paarse con-
tact aan.

23 Plaats de grote connector in de bedrading uit de
set achter de telematica-eenheid en trek de
bedrading langs de bedrading van de auto bij de
linker wielkuip naar de achterste relais- en
zekeringhouder.

24 Sluit de 2-polige connector van de accessoire-
bedrading aan op de 2-polige connector onder
de achterste relais- en zekeringhouder bij de
wielkuip.

25 Sluit de 3-polige connector van de accessoire-
bedrading aan op de 3-polige connector boven
de achterste relais- en zekeringhouder.

26 Zet de accessoirebedrading en de antenneka-
bel met kabelbinders vast aan de bedrading van
de auto tot aan de telematica-eenheid. Zet de
connector voor de dvd-eenheid met tape vast.

27 Als de auto geen achterste versterker
(AMP2) of navigatie heeft: Ga naar punt 28.
Als de auto een achterste versterker (AMP2)
maar geen navigatie heeft: Ga naar punt 51.
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WAARSCHUWING
Controleer of de bedrading nergens klemzit. Een
verkeerde manier van monteren kan schade aan
de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken.
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28 De punten 28-50 gelden voor auto's zonder
achterste versterker (AMP2) en navigatie:
Demonteer de bedrading van de plaats voor de
achterste versterker tot de plaats voor de
dvd-eenheid.

29 Buig de bedrading voorzichtig, zodat de losse
glasvezelkabels bij de telematica-eenheid
komen.

30 Verwijder de bescherming van de aansluiting op
de glasvezelkabels.

31 Monteer de glasvezelkabel met de groene mar-
kering in positie 1 en de glasvezelkabel met de
blauwe markering in positie 2 in een vezelcon-
nector uit de set. Breng de borging aan.

32 Monteer de vezelconnector samen met de con-
nector van de adapterbedrading in de connec-
torkap uit de set en sluit deze op de telematica-
eenheid aan.

33 Knip de overgebleven bevestigingen op de
bedrading af. Buig de connector voor AMP2
terug. Zet de bedrading met kabelbinders tegen
de balk vast.

N.B.
Behandel de optische kabels voorzichtig om ver-
vorming van de signalen te voorkomen.

� Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

� Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit
kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt.
Dit kan storingen in de communicatie
veroorzaken.

� Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate
van signaaldemping optreedt.
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34 Demonteer de voorste dorpellijst aan de linker-
zijde van de auto.

35 Zet de linker voorstoel zo ver mogelijk naar
voren en klap de rugleuning voorover.

36 Draai de achterste twee bevestigingsbouten
van de stoel los.

37 Kantel de stoel voorover.
38 Trek de stoel zo ver naar achteren dat de beves-

tigingshaken loskomen. Kantel de stoel in zijn
geheel achterover.

39 Demonteer de versterker.
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40 Zoek de glasvezelkabel met de groene marke-
ring bij de versterker op.

41 Demonteer de connector van de glasvezelka-
bels (de kleine connector) van die van de
versterker.

42 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is
op positie 1 door de borging van de connector te
openen en de haak voorzichtig omhoog te
halen.

43 Verwijder de bescherming van de aansluiting op
de glasvezelkabel met de groene markering.

44 Breng de bescherming op de gedemonteerde
aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal
de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor-
komen dat deze beschadigd raakt.
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45 Demonteer het deksel op het kabelkanaal. Con-
troleer of de glasvezelkabel met de groene mar-
kering niet kan buigen en monteer deze in
positie 1 in de vezelconnector van de versterker.
Breng de borging aan.

46 Monteer de vezelconnector in de grote
connector.

47 Breng het deksel op het kabelkanaal aan, klap
de mat terug en haal de connector met de
bedrading door de opening in de mat naar bui-
ten toe.

48 Sluit de versterker aan en monteer deze.

49 Breng de stoel in de juiste positie aan. Let erop
dat de bevestigingshaken goed in de bijbeho-
rende bevestigingen grijpen en breng de achter-
ste bevestigingsbouten aan.
Aanhaalmoment: 30 Nm (22 lbf ft)

50 Ga naar punt 69.
N.B.
Behandel de optische kabels voorzichtig om ver-
vorming van de signalen te voorkomen.

� Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

� Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit
kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt.
Dit kan storingen in de communicatie
veroorzaken.

� Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate
van signaaldemping optreedt.
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51 De punten 51-68 gelden voor auto's met een
achterste versterker (AMP2) maar zonder
navigatie 
Demonteer de connector van de achterste
versterker.

52 Demonteer de connector van de glasvezelka-
bels (de kleine connector) van die van de
versterker.

53 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is
op positie 1 door de borging van de connector te
openen en de haak voorzichtig omhoog te
halen.

54 Monteer de glasvezelkabel in positie 1 in een
vezelconnector uit de set.

55 Breng de borging aan.

56 Verwijder de bescherming van de aansluiting op
de ene extra glasvezelkabel.

57 Monteer de glasvezelkabel in positie 1 in een
vezelverbinder uit de set.

58 Breng de borging aan. Doe een stukje tape als
markering op het andere uiteinde.

59 Sluit de connectoren op elkaar aan.
60 Verwijder de bescherming van de aansluiting op

de andere extra glasvezelkabel.
61 Monteer de glasvezelkabel in positie 1 in een

vezelconnector voor AMP2.
62 Breng de borging aan.
63 Monteer de vezelconnector in de grote connec-

tor en sluit deze op de versterker aan.
64 Trek de beide glasvezelkabels naar de telema-

tica-eenheid.
65 Verwijder de beschermingen van de glasvezel-

kabels en sluit de met tape gemarkeerde glas-
vezelkabel op positie 1 en de ongemarkeerde
op positie 2 aan in een vezelconnector uit de set.

66 Breng de borging aan.
67 Monteer de vezelconnector samen met de con-

nector van de accessoirebedrading voor de tele-
matica-eenheid in de connectorkap uit de set en
sluit deze op de telematica-eenheid aan.

68 Zet de glasvezelkabels met kabelbinders vast
en begin bij de telematica-eenheid. Evt. over-
lengte in een boog bij AMP2 trekken.

N.B.
Behandel de optische kabels voorzichtig om ver-
vorming van de signalen te voorkomen.

� Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te
zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm.

� Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten,
omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit
kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt.
Dit kan storingen in de communicatie
veroorzaken.

� Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe
rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate
van signaaldemping optreedt.
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69 De punten 69-72 moeten aan beide kanten
worden uitgevoerd (auto's met ICM3 alleen
aan de linkerkant).
Monteer de schuimblokken.

70 Monteer de achterste zijbekleding en de deksels
over de opbergvakken.

71 Monteer de zijkussens. Controleer of de veilig-
heidsgordel niet gedraaid zit.

72 Monteer de bekleding van de C-stijl.
73 Monteer evt. de inkijkbeveiliging.
74 Monteer de vloer van de laadruimte en de dor-

pellijst. Klap de achterbank terug en controleer
of deze is vergrendeld.

75 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het
model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec-
teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies de actuele
vervangen/nieuw gemonteerde eenheden en
selecteer “Toevoegen”.

76 Controleer de werking van het systeem.

Opmerking
Soms moet het diagnose-instrument een beveili-
gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm
van het diagnose-instrument staat dan aangege-
ven wat u moet doen.
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