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1 Radiokorg
2 Förvaringsfack
3 Adapternät
4 Plastram
5 Monteringsanvisning 47 12 204
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1 Ta bort täcklocket på instrumentpanelen.
2 Klipp av spännbandet som håller kabeln med
kontaktstycket och antennkabeln, dra ut
kablarna genom hålet.
3 Anslut adapternätet till bilens ledningsnät och
linda antignisseltejp runt kontakthusen.
4 Anslut adapternätet och antennkabeln till radion
och fixera antennkabeln med ett spännband till
adapternätet, fixera så nära adapternätets
anslutningar till radion som möjligt.

10 Anslut kontaktstycket och antennkabeln till
radion. Skjut in radion i facket samtidigt som
adaptern försiktigt dras upp i radiokorgens övre
del, där förvaringsfacket ska monteras. Se till att
antennkabeln inte kommer i kläm eller viks.
Radion ska skjutas in så långt att dess spärrar
ordentligt griper fast i radiokorgen.
11 Montera förvaringsfacket.
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5 Koppla loss adapternätet och antennkabeln från
radion och dra åt spännbandet ytterligare. Klipp
av spännbandet.
6 Trä kablarna (även antennkabeln) genom
radiokorgen (tryck ej fast korgen).
7 Fixera adapternätet så nära anslutningen till
bilens ledningsnät som möjligt och runt den övre
delen av radiokorgens baksida. För ett
spännband genom öppningen i det svarta
kontakthuset där adapternätets grå kontakthus
är anslutet och runt den övre delen av
radiokorgens baksida. Dra åt och klipp av
spännbanden.
8 Skjut in radiokorgen i instrumentpanelen
samtidigt som bilens ledningsnät kontrolleras,
så att det inte kommer i kläm eller viks.
I bakkant av radiokorgen finns en styrtapp,
denna ska passas in i ett urtag i klimathuset.
9 Montera plastramen på radion.
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a Dra ut förvaringsfacket
b Demontera radion med hjälp av de varktyg som
följer med den och dra ut den samtidigt som
adapternätet matas ner från radiokorgens övre
utrymme.
c Lossa försiktigt kontakthusen från radion.

