Vägledning för montering av elektrisk antenn.
1. Montera av höger framhjul och säkra bilen med en pallbock.
2. Demontera innerskärmen. Det räcker att lossa de fyra skruvarna till stänkskyddet och
den första skruven ovanför. (7 mm nyckel).
3. Drag fram innerskärmen så den ligger över bromsoket.
4. Demontera skyddsmattan innanför så du ser antennen.
5. Tag bort plasthylsan på utsidan och lossa muttern. Enklast med en mejsel och en
hammare. Se dock till att du inte slinter och skadar lacken.
6. Lossa skruven (10 mm) innanför skärmen och montera ner antennen.
7. Klipp av antennsladden strax nedanför antennfästet.
8. Böj ner staget (gamla fästet) innanför skärmen så du kan sätta dit den nya antennen.
9. Tag ur el-antennen ur förpackningen och sätt in den i skärmen.
10. Använd dig av den gamla distansen och dela den nya plana distansen på höjden.
11. Skruva fast antennen på utsidan av skärmen.
12. Använd den hålborrade metallbiten och skruva fast den i botten på antennmotorn.
13. Viktigt! Du måste montera motorn så den inte går emot dörren.
14. Böj den hålborrade metallbiten så du kan sätta dit den med skruven du lossade innan
(10 mm). Montera en taggbricka innerst och den svarta kabeln för jord. Sedan fyller
du på med lämpligt antal brickor tills antennen sitter rakt. Skruva sedan fast.
15. Klipp av kontakten på den nya antennen.
16. Knyt ihop de båda strömkablarna och den nya antennkabeln med den gamla.
17. Lossa tröskellisten vid höger framdörr.
18. Lossa kåpan som sitter nere vid golvet på höger sida fram.
19. Lokalisera antennsladden genom att ha en medhjälpare som drar lite i kabeln från
utsidan. När du hittat den drar du igenom den.
20. Öppna handskfacket och bänd försiktigt ut låsningarna så handskfacket faller helt ner.
21. Dra upp kablarna så du kan se dem där handskfacket ska vara.
22. Skala de båda antennsladdarna så du kan få på en F-kontakt. Var noga med att
separera höljet från ledaren i mitten av kabeln. Sätt sedan ihop dem med hjälp av en
skarvkontakt. Skarva de båda andra kablarna med ca 50-60 cm, (de ska in till
mittkonsollen) men håll reda på vilken färg som är vilken.
23. Tag en mejsel och bänd utan att repa bort panelen för elhissarna från undersidan.
24. Skruva bort mittenpanelen. Den är fäst med en stjärnskruv som sitter bakom panelen
du just tog bort. Resten är snäppfästen.
25. Lossa de fyra stjärnskruvarna runt stereon och dra ut den.
26. Lokalisera den rosa kabeln på det grå kontaktstycket och använd dig av en
skarvkontakt för att koppla på den röda kabeln utan att bryta strömmen.
27. Lokalisera sedan den röda kabeln på samma kontaktstycke och skarva in den gröna
kabeln.
28. Starta radion och kontrollera så allt fungerar.
29. Monteringen sker i omvänd ordning mot demonteringen.
Inköpslista. Artikelnumren kommer från Biltema.
Namn

Art-nummer

Pris

Antal i förpackning

Motorantenn
Skarvklämma
F-kontakt Skarv
F-kontakt ”Twist on”

31-235
44-036
35-891
35-890

279:9:90
14:90
14:90

1
10
2
5

