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DATUM

e

Dec. 1994
BETR.

Felsökni g

Byte av skadad mutter eller
skruv för airbag i ratt

Reparation

200

Underhåll
Sida 1 av 3

· g av skruv f"" r airbag i ratt
Byte av airbag ska i törsta hand utföras som det är beskrivet i servicehandboken.
Utför åtgärder enligt detta servicemedde lande endast om skruven som håller airbagen
inte kan lossas på normalt sätt (exempelv is om skruven har skadat torx-spår eller
roterar inne i airbagens hållare ). Detta servicemeddelande beskri ver metod tör utborrn ing av skru ven. IVIetoden innebär att airbagens skyddsh ölje måste skäras upp och
att airbagen kasseras . Se servicehandbok.

OBS ! Iakttag gällande hanterin gs ru tin er vi d kass ering av airbag.

Förberedelser (i ordning 1,2,3)
- Stäng av tändningen

f3S00136A

(

2

- Lossa batteriets minuskabel

(
8800136A

3

- Sätt tändningsnyckeln i läge "I" så att rattlåset är
upplåst.

3000038A

Servicepersonal: Cirkulera , läs och signera
Service
chef

KA

Reservdelschef

Verkstadschef

Verkstadsförman

Servicetekniker

200-8-88-205

Sida 2

Öppn ing och uttag av airbag
- Skär ca 5 mm djupt längs höljets delningslinje (A).
- Öppna luckorna.
- Drag ut airbagen ur höljet.

8:300202A

Friläggning av mutter på skruv
- Vik ai rbagen åt sidan för att frilägga muttern (B).

Utborrning av skruv ur mutter

(

- Slå in ett körnslag i skruvens centrum (C).
- Förborra med borr (2) 2 mm.
- Borra ut skruven med borr (2) 6 mm.

(
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Borttagning av airbag
Ta bort :
- hållaren tör airbagen (rattmodulen).
- resten av skruven.
OBS ! Iakttag gällande hanteringsrutiner vid kassering av airbag.
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av 3

Rengöring och kontroll av skador
- Gör rent från spånor
- Byt skadad ratt
Se service handbok.

Ditsättning av ny airbag i ratt
- Sätt underdelen av airbagens hållare mot ratten (pill).
- Anslut kontaktstycket (2).
- Fäll in airbagens hållare (kontrollera att kabeln ligger
fritt och inte kläms) och skruva fast den med torx-skru- .
varna bakifrån, åtdragningsmoment 10 Nm (1 kpm ).
Obs ! Skruva fast höger skruv först (pil 3).

(

(

1515458

Kontrollera funktionen
- Kontrollera att ratten går att vrida lätt samt att rattlåset
fungerar riktigt.
- Kontrollera att airbagens hållare (rattmodulen) verkligen sitter fast.
- Sätt nyckeln i läge""" (tändning på).
- Anslut därefter batteriets minuskabel.

(
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- Kontrollera att SRS-Iampan slocknar.
Om lampan inte slocknar är något fel kvar i systemet.
Begär felkod, reparera, radera felkoder enligt servicehandbok.

8300202A

VST

O erationsnummer

Beskrivn in

Orsakskod

88903 -3

Rattmodul SRS skruv utborrnin

21,42,43

