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1 Trek het stuurwiel naar buiten, naar beneden en
vergrendel het.
2 Demonteer het bovenste en onderste gedeelte
van de stuurommanteling, drie schroeven.
3 Haal de schakelaars voor richtingaanwijzers en
ruitenwisser los.
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4 Demonteer de dekplaten en de audio-eenheid,
vier schroeven.
5 Demonteer het verwarmings- en ventilatiepaneel en verwijder de connector.
6 Verwijder het plaatje over de zekeringhouder
aan de zijkant van het paneel. Verwijder de lichtschakelaar en de overige schakelaars met
connectors.
7 Haal de schakelaar voor de waarschuwingsknipperlichten en de connector los.
8 Demonteer het instrumentenpaneel, zit met zes
schroeven en vier clips vast.
9 Verwijder het instrumentenpaneel.
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10 Verwijder de bekerhouder van de achterzijde
van het oorspronkelijke instrumentenpaneel
(twee schroeven) en zet de houder over op het
nieuwe instrumentenpaneel. Til het instrumentenpaneel in positie.

15 Sluit het bedieningspaneel voor de verwarming
en ventilatie aan.
16 Monteer de audio-eenheid en de dekplaten.
17 Plaats de richtingaanwijzerhendel en de bedieningshendel voor de ruitenwissers terug.
18 Monteer het onderste en bovenste gedeelte van
de stuurommanteling.

N.B.
Wees voorzichtig bij de montage.
11 Controleer vanaf de bestuurdersstoel of de
luchtkokers goed aansluiten.

Opmerking
Zorg dat er nergens verbinders of draden klem
komen te zitten.
12 Monteer het instrumentenpaneel, zit met zes
schroeven en vier clips vast.
13 Sluit de lichtschakelaar en de overige schakelaars aan en monteer deze.
Plaats het plaatje over de zekeringhouder aan
de zijkant van het paneel terug.
14 Monteer de schakelaar voor de waarschuwingsknipperlichten en sluit de connector vanaf de
achterkant aan.

Opmerking
Er zit een merkje op de schakelaar voor de
alarmknipperlichten dat aangeeft welke zijde de
bovenkant is.
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