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1 Open de klep van het dashboardkastje. Haal de
dekplaatjes open en draai de bevestigings-
schroeven los.

2 Demonteer de bevestigingsbout en de kunststof
klinknagel aan de onderkant van het dashboard-
kastje. U kunt de kunststof klinknagel verwijde-
ren door de centrale pen in te drukken met bijv.
het uitsteeksel op het heft van de schroeven-
draaier uit de gereedschapskit die bij de auto
hoort. Haal het dashboardkastje vervolgens uit
de kliksluiting op de schutbordconsole los.

3 Trek het dashboardkastje iets naar buiten toe en
koppel de connector voor de verlichting van het
kastje los.

Verwijder het dashboardkastje.

4 Verwijder een eventuele inlegmat, van rubber
bijv., aan de passagierszijde.

5 Draai de bevestigingsschroeven uit de zijwand
van de middenconsole en demonteer de zij-
wand door deze schuin van de middenconsole
af te trekken en vervolgens naar voren toe te
duwen.

6 Haak de kabelbinders van de bedrading aan de
binnenkant van de zijwand los.
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7 Druk de kabelbinders van de bedrading op de
binnenkant van de nieuwe zijwand vast.

8 Monteer de zijwand, zorg dat de haken op de
juiste manier ingrijpen, haal het opbergnet opzij
en draai de bevestigingsschroef vast.

9 Plaats een eventuele inlegmat, van rubber bijv.,
terug aan de passagierszijde.

10 Pas het dashboardkastje in, let op de positie ten
opzichte van de kliksluiting op de schutbordcon-
sole, en sluit de connector voor de verlichting
van het dashboardkastje aan.

11 Breng de bevestigingsschroeven en de bevesti-
gingsbout aan. Maak de kunststof klinknagel
klaar voor montage door de centrale pen ca. 5
mm naar buiten te duwen. Breng de kunststof
klinknagel vervolgens aan in de onderkant van
het dashboardkastje en duw de centrale pen
vervolgens zover naar binnen dat deze ter
hoogte van de opstaande rand van de klinkna-
gel komt te liggen.

12 Sluit de dekplaatjes van de schroeven en doe
de klep van het dashboardkastje dicht.
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