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Lämmitin- ja polttoaineliitäntäsarja
1 Bensiinilämmitin
2 Pidike
3 Pakojärjestelmä
4 Ruuvi M6x100
5 Mutteri M8 (x3)
6 Mutteri M6 (x2)
7 Jäähdytysnesteletkut/-putket
8 Ruuvi
9 Letkunkiristin (x3)

10 Polttoainepumppu
11 Nippuside (x20)
12 Suojus, polttoainepumppu
13 Kiinnike, polttoainepumppu
14 Värinänvaimennin
15 Kiristin
16 Mutteri M6 (x2)
17 Ruuvi (x2)
18 Jatkoletku
19 Jatkoletku
20 Kiristin, polttoaineputki (x4)
21 Letku
22 Kiristin (x2) (1 kpl on asennettuna letkussa (21))
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Polttoaineletkusarja
1 Polttoaineletku (pumppu-lämmitin)
2 Polttoaineletku (säiliö-pumppu)

F920A012

1 2
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Sähköliitäntäsarja
Johtosarja

F920A013
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Tärkeää

VAROITUS
Polttoainejärjestelmän tyhjennystyö merkitsee
puuttumista auton polttoainejärjestelmään. Siksi
on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

� Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta! Jos polttoai-
nehöyryjen tuulettamiseen hyväksytty imuri on
käytettävissä, sitä pitää käyttää.

� Käytä suojakäsineitä! Pitkäaikainen kosketus
polttoaineen kanssa voi aiheuttaa ihon ärsyyn-
tymistä.

� Pidä luokan BE tulensammutin käsillä! Varo
kipinänmuodostuksen vaaraa esim. virtapiirien
katkaisun, oikosulkujen tms. yhteydessä.

� Tupakointi on ehdottomasti kielletty.

� Käytä suojalaseja.

Huomaa
Pakojärjestelmän etuosan taipuisaa putkenosaa ei
saa taivuttaa enempää kuin 5° normaaliasennosta,
mikä merkitsee että jos etummainen pakoputkijär-
jestelmä jätetään riippumaan, sitä ei saa taivuttaa
enempää kuin mitä se taipuu omasta painostaan.
Jos putkea kuormitetaan liikaa, on seurauksena
pysyviä muodonmuutoksia. Ne voivat aiheuttaa
ääntelyä, vuotoja ja myöhemmin putken rikkoutu-
misen.
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Valmistelevat työt
Polttoainepaineen alentaminen

1 Anna moottorin käydä joutokäyntiä.
2 Irrota varoke nro 2 (polttoainepumppu) sähkökes-

kuksesta, bensiinimoottoriautoissa akun edessä
moottoritilassa.

3 Kun moottori on pysähtynyt, tulee virta-avain
kääntää asentoon OFF.

4 Asenna varoke.
Polttoainesäiliön tyhjennys

Polttoainesäiliössä ei ole pohjatulppaa. Tehtäessä
polttoainejärjestelmään säiliön tyhjennystä vaativaa
työtä tyhjennetään säiliö tyhjennyslaitteella polttoai-
neen täyttöputken kautta.
Lue ennen tyhjennystä huolellisesti läpi tyhjennys-
laitteen mukana olevat ohjeet.

Huomaa
Huomioi puhtaus polttoainejärjestelmään kohdis-
tuvissa töissä. Estä lian pääsy säiliöön, putkiin ja
letkuihin.
Ole varovainen, ettei polttoainesäiliön takaisku-
venttiili vaurioidu, kun tyhjennyslaitteen imuletkua
siirretään alas ja ylös.
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1 Irrota miinusjohdin akusta.
2 Irrota paisuntasäiliön kansi.
3 Nosta auto ylös.
4 Irrota pakojärjestelmän etuosan ruuvit.
5 Irrota pakojärjestelmä.
6 Aseta keräysastia moottorin alle, avaa jäähdy-

tysnestepumpun alapuolella oleva tyhjennys-
tulppa ja valuta jäähdytysneste ulos.
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7 Jaa polttoainesäiliön edessä oleva liitinkappale
ja irrota johtosarja kiinnikkeestä.

8 Aseta pilarinosturi polttoainesäiliön alle ja irrota
säiliön kiinnitysvanteet.

9 Jaa polttoaineputket työkalun 83 95 261 avulla
ja tulppaa polttoaineputkien säiliöliitännät niin,
että polttoainetta ei vuoda ulos.

10 Irrota täyttöputken letku polttoainesäiliöstä.
11 Laske polttoainesäiliötä varovasti alas, kunnes

hiilisäiliön ilmausletkun liittimeen pääsee käsik-
si. Jaa hiilisäiliön ilmausletkun sekä polttoai-
neen täyttöaukon ilmausletkun liittimet.

12 Laske polttoainesäiliö täysin alas ja nosta se
työpenkille.

13 Merkitse se kohta, josta lämmittimen polttoaine-
putki menee sisään.

14 Poraa 10,5 mm reikä säiliöön.

15 Työnnä polttoaineletkua säiliöön kunnes tiiviste
on säiliötä vasten ja kiinnitä polttoaineputki mui-
hin polttoaineputkiin nippusiteillä polttoaineput-
kien pitimen kummaltakin puolelta.

16 Irrota polttoaineen täyttöputkeen liitetty letku
(letkunkiristin on sahattava poikki) ja kiinnitä sii-
hen sarjassa oleva letku.
Kiristysmomentti 4 Nm (3 lbf ft)

17 Aseta polttoainesäiliö pilarinosturille, nosta polt-
toainesäiliötä hieman ja liitä polttoaineen täyttö-
aukon ilmausletku. Nosta polttoainesäiliö täysin
ylös ja liitä muut polttoaineputket.

18 Kiinnitä polttoainesäiliön kiinnitysvanteet.
Kiristysmomentti 24 Nm (18 lbf ft)

19 Liitä polttoainesäiliön edessä oleva liitinkappale
ja kiinnitä johtosarja kiinnikkeeseen.

20 Asenna tyhjennystulppa jäähdytysnestepum-
pun alapuolelle.

21 Laske auto vähän lattian yläpuolelle.

Huomaa
Ole varovainen, ettei porauslastuja pääse säiliön
sisään.
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22 Irrota liitinkappale ilmamassamittarista, jaa imu-
putki sekä irrota ilmanpuhdistimen kansi. Irrota
letku ilmanpuhdistimen kannesta jos sellainen on.

23 Irrota säätöventtiilin (APC-venttiili) ohut letku
sekä hiilisäiliön huohotusventtiili turbon imuput-
kesta. Irrota putki.

24 Irrota turboahtimen lämpökilpi (kaksi ruuvia ja
yksi haka).

25 Irrota jäähdytysnesteletkut lämmönvaihtimen lii-
tännöistä ja irrota lähinnä paisuntasäiliötä oleva
letku termostaattikotelosta.

26 Asenna lämmittimen kiinnike rintapeltiin.
Kiristysmomentti 24 Nm (18 lbf ft)
Puhdista pesubensiinillä joustintuen kahden
kiinnitysruuvin välinen alue lähinnä moottoria
olevan oikean joustintukitornin yläpuolelta. Irro-
ta ylimääräinen tarra lämmittimestä ja kiinnitä se
puhdistettuun kohtaan.

Huomaa
Ota talteen letkunkiristin, sitä käytetään asennuk-
sessa.
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Huomaa
Tarra ei saa missään tapauksessa peittää muuta
tarraa tai kilpeä, ei kokonaan eikä osittain.
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27 Kiinnitä letkunkiristimet uusiin jäähdytysnestelet-
kuihin ja -putkiin ja liitä ne lämmönvaihtimen
lähinnä paisuntasäiliötä olevan liitännän ja ter-
mostaattikotelon liitännän väliin, käytä vanhaa
letkunkiristintä, mutta älä ruuvaa kiinni rintapeltiin.

28 Liitä toinen jäähdytysnesteletku lämmönvaihti-
men liitäntään.

29 Irrota säätöventtiili (APC-venttiili) ja irrota kam-
pikammion tuuletusletku turboahtimesta.

30 Irrota tulpat lämmittimen sisään- ja ulostulosta,
siirrä lämmittimen liitinkappaletta kiinnittävä nip-
puside syrjään ja irrota liitinkappale kiinnikkees-
tään lämmittimestä.

31 Suojaa joustintukitorni, pane lämmitin alas ylä-
puolelta ja aseta se kiinnikkeeseen.

Kiristysmomentti 9 Nm (6.5 lbf ft)
Taivuta liitinkappaleen kiinnike takaisin alkupe-
räiseen muotoon.

32 Asenna liitinkappale kiinnikkeeseensä lämmitti-
meen ja aseta nippuside takaisin liitinkappaleen
ympäri.

33 Liitä alempi jäähdytysnesteletku bensiinilämmit-
timeen ja asenna letkunkiristin.

34 Liitä ylempi jäähdytysnesteletku bensiinilämmit-
timeen ja asenna letkunkiristin.

35 Asenna jäähdytysnesteputkien kiinnike jarruput-
kien suojapeltiin rintapellissä.

36 Liitä kampikammion tuuletusletku turboahti-
meen ja asenna säätöventtiili (APC-venttiili).

37 Liitä lämmittimen imuletku pitkittäispalkin reiäs-
sä olevaan kiinnikkeeseen.

Huomaa
Letkujen lämpösuojus on asetettava termostaatti-
koteloa vasten niin, että letkunkiristin sopii lämpö-
suojuksen loveen.
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Vihje
Liitinkappaleen kiinnikettä voidaan taivuttaa vähän
asennuksen helpottamiseksi.

Huomaa
Tarkasta että tyhjennysletku kulkee vapaasti imu-
letkusta. Jos johtosarjakanava lämmittimessä on
voimakkaasti taipunut, se voi vaikuttaa tyhjennyk-
seen.
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38 Irrota pyyhinvarret, käytä ulosvedintä 85 80 144,
ja irrota konepellin tiiviste sekä rintapellin yläpuo-
lella oleva kansi.
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39 Paikallista "Pre Acc-liitin" moottoritilan sähkö-
keskuksen ja etulokasuojan väliltä sekä irrota
mahdollinen teippi ja mahdollinen umpiliitäntä.

40 Liitä sarjassa oleva johtosarja lämmittimen vie-
ressä olevaan liitinkappaleeseen ja vie se rinta-
peltitilan kautta lämmittimestä moottoritilan säh-
kökeskuksen vieressä olevaan "Pre Acc-
liittimeen".

41 Kytke maadoitusjohdin etumaiseen maadoitus-
kohtaan (G30A) moottoritilan sähkökeskuksen
luona.

42 Kytke johtosarja nelinapaiseen "Pre Acc"-liitti-
meen.

43 Kiinnitä johtosarja nippusiteillä (7 kpl). Aseta "Pre
Acc-liitin" johtosarjan ja etulokasuojan väliin.

44 Vie polttoainepumpun johtosarja polttoainejoh-
toja pitkin apurungon takareunaan.

Huomaa
Johtosarja on asetettava etulokasuojien tiivistei-
den kohdalle.
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Vihje
Jos nelinapainen "Pre Acc"-liitin on jo varattu,
pitää käyttää olemassa olevaa liitinkappaletta
menettelemällä seuraavasti
– jaa "Pre Acc"
– irrota tiiviste lämmittimen johtosarjan liitinkap-

paleesta ja irrota johtimet liittimestä
– kiinnitä johtimet siihen liitinkappaleen, joka oli

kytketty "Pre Acc"-liittimeen, punainen johdin
(RD) asentoon 1 ja vihreä johdin (GN) asen-
toon 2

– kytke liitinkappale "Pre Acc"-liittimeen

Huomaa
Tarkasta että tyhjennysletku on suodattimen koh-
dalla oikein asennettu.
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45 Nosta auto ylös.
46 Vedä polttoainepumpun johtosarja alas.
47 Aseta polttoainepumpun polttoaineputki bensii-

nilämmittimen ja pitkittäispalkin väliin.
48 Liitä polttoaineputki lämmittimeen.
49 Kiinnitä polttoainepumpun polttoainejohto auton

lattian alla olevaan pitimeen. Polttoaineputki
tulee asettaa pitimen yläpuolella olevaan loveen.

50 Avaa lattian alla oleva pidin ja aseta polttoaine-
pumpun johtosarja loveen. Sulje pidin ja kiinnitä
johtosarja nippusiteillä (7 kpl) pitimien väliltä.

F920A020
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51 Sovita polttoainepumpun konsoli auton lattialle,
polttoainesäiliön eteen oikealle puolelle, ja poraa
reikä 3,5 mm poralla.

52 Siisti reikä ja poista irtonaiset lastut ja maalihiuta-
leet. Puhdista Terosonin FL -puhdistusaineella.
Levitä pohjamaalia Standox 1K Füllprimer. Levitä
pintamaalia.

53 Asenna kumihela ja polttoainepumppu suojuksi-
neen konsoliin.

54 Liitä polttoaineputket polttoainepumppuun jat-
koletkun avulla käyttäen kahta letkunkiristintä
kussakin liitännässä.  Jatkoletku, joka on muo-
toiltu niin että siinä on kaksi eri sisäläpimittaa,
on kiinnitettävä siten että pienempi sisäläpimitta
kytketään polttoainepumpun ohueen liittimeen.
Kiinnitä pitkä polttoaineputki konsolin reikään
nippusiteellä.

55 Liitä johtosarja polttoainepumppuun.
56 Kiinnitä polttoaineputki konsolin kohdalla nippu-

siteellä.
57 Asenna polttoainepumppu ja konsoli auton latti-

alle.

Huomaa
Ohuen liitännän tulee olla suunnattuna auton kes-
kiosaan päin ja hieman eteenpäin. Suojuksen tulee
olla pumpun alla.
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58 Vie lämmittimen pakoputki ylös lämmittimeen ja
sovita lämmittimen pakojärjestelmä lämmittimen
pakoaukkoon. Kiinnitä pakoputki kahdella mutte-
rilla auton lattiaan.
Kiristysmomentti 5 Nm (3.5 lbf ft)

59 Asenna auton pakojärjestelmä.
Kiristysmomentti 22 Nm (16.5 lbf ft)

60 Laske auto vähän lattian yläpuolelle.
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61 Asenna  turboahtimen lämpökilpi (kaksi ruuvia ja
yksi haka).

62 Asenna turbon imuputki ja liitä säätöventtiilin
(APC-venttiili) ohut letku ja hiilisäiliön huohotus-
venttiilin letku putkeen.

63 Kiinnitä ilmanpuhdistimen kansi ja liitä liitinkap-
pale ilmamassamittariin. Liitä letku ilmanpuhdis-
timen kanteen jos sellainen on.

64 Täytä jäähdytysnesteellä ja tarkasta järjestel-
män tiiviys. Kiinnitä paisuntasäiliön kansi.

65 Kytke akun miinusjohdin.
66 Kytke diagnoosityökalu, valitse auto- ja vuosi-

malli, valitse "Kaikki", valitse "Lisää/Poista", valit-
se varuste ja valitse "Lisää".

67 Poista ilma jäähdytysjärjestelmästä seuraavasti:

Täytä jäähdytysjärjestelmä MAX-tasoon. Sulje
paisuntasäiliön korkki, käynnistä moottori ja
käytä sitä lämpimäksi vaihtelevalla kierrosluvul-
la, kunnes jäähdytyspuhallin käynnistyy. Avaa
varovasti paisuntasäiliön korkki ja täytä uudel-
leen MAX-tasoon. Sulje korkki. Sammuta moot-
tori ja jälkitäytä tarvittaessa MAX-tasoon.

68 Käynnistä lämmitin painamalla SIDC-näppäintä
"CUSTOMIZE", valitse "Parkeringsvärmare",
paina "SET", valitse "Manuell kontroll", paina
"SET", valitse "Värmare på", paina "SET" ja tar-
kasta että lämmitin käynnistyy (noin 1 minuutin
viiveellä). Moottorin käydessä voidaan suorittaa
seuraava kohta. Pysäytä moottori ja jälkitäytä
jäähdytysjärjestelmä.

69 Kiinnitä kansi rintapeltitilan yläpuolelle, asenna
konepellin tiiviste ja pyyhinvarret.

70 Säädä kello/päivämäärä.
71 Ohjelmoi lämmitin: Käännä virta-avain asen-

toon ON, paina SIDC-näppäintä "CUSTOMIZE",
valitse "Parkeringsvärmare", paina "SET", valit-
se "Manuell kontroll" ja tarkasta että lämmitin
käynnistyy tai valitse "Timer", "Timerinställning",
valitse ajastin "A", "B" tai "C", säädä sopiva kel-
lonaika ja paina "SET". Tarkasta että lämmitin
käynnistyy valittuna kellonaikana.
Valitse "Manuell kontroll", paina "SET", valitse
"Värmare av", valitse "SET" ja tarkasta että läm-
mitin pysähtyy. Valitse "Tillbaka" paina "SET",
valitse "Avsluta" ja paina "SET".

Vihje
AC:n/ACC:n pitää olla tilassa OFF.
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