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Onderdelenlijst

Benodigd gereedschap en toebehoren

Paneel bestuurderszijde Middenpaneel bestuurderszijde Paneel passagierszijde

Middenpaneel passagierszijde Schakelpaneel bestuurderszijde Schakelpaneel passagierszijde

Schakelpaneel linksachter Schakelpaneel rechtsachter Stuurwielpaneel

TORX-bouten  (2)

• Kruiskopschroevendraaier • T-sleutel (14 mm) • T30 TORX-sleutel 
• Stuurwieltrekker • Werkplaatshandleiding • Kanaaltape
• Platte schroevendraaier • Doek • 17 mm sleutel
• Momentsleutel
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Voor u begint

Klantinformatie

• Neem naast alle veiligheidsmededelingen en voorzorgsmaatregelen die in de installatie-instructies worden beschreven ook alle 
veiligheidsmededelingen en voorzorgsmaatregelen die in de werkplaatshandleiding worden beschreven, in acht.

• Noteer de radiovoorkeurzenders van de klant; het geheugen van de radio wordt gewist zodra u de accu losmaakt.
• Let er vooral op dat de carrosserie niet wordt beschadigd.
• Noteer voordat u onderdelen verwijdert eerst hun plaats in de apparatuur zodat u deze later weer correct op hun originele plaats kunt 

installeren.

Afbeelding van de onderdelen in het voertuig

710201AT 

PANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

STUURWIELPANEEL

MIDDENPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

MIDDENPANEEL 
PASSAGIERSKANT

PANEEL PASSAGIERSKANT

SCHAKELPANEEL 
PASSAGIERSKANT

SCHAKELPANEEL 
RECHTSACHTER

SCHAKELPANEEL 
LINKSACHTER

SCHAKELPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE
Installatie

De binnenpanelen installeren

1. Verwijder de onderkap van het dashboard aan de 
bestuurderszijde (twee klemmen en één pen en koppel de 
voertuigstekker los indien aanwezig). 
08Z03-TL02 / 19
780802BR 

ONDERSTE AFDEKKAP DASHBOARD AAN 
BESTUURDERSZIJDE

2 KLEMMEN
PEN

VOERTUIGSTEKKER 
(indien aanwezig)
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2. Verwijder de onderste zijkap van de bestuurdersstoel 
(één schroef, twaalf klemmen en koppel de 
voertuigstekker los).
08Z03-TL0
710202AT 

VOERTUIGSTEKKER

ONDERSTE ZIJKAP 
BESTUURDERSSTOEL

12 KLEMMEN

SCHROEF
3. Verwijder het paneel aan de bestuurderszijde (vijf klemmen).
7102030T 

PANEEL BESTUURDERSZIJDE

5 KLEMMEN
<Model met handmatige transmissie>

4. Trek de schakelhoes omlaag (twee borglipjes).
5. Draai de versnellingshendelknop tegen de wijzers van de 

klok in en verwijder ze van de schakelstang.
780505BT

Omlaag 
trekken.

SCHAKELHOES

SCHAKELSTANG

VERSNELLINGSHENDELKNOP

VERSNELLINGSHENDELKNOP

2 BORGLIPJES
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<Model met handmatige transmissie met aluminium 
versnellingshendelknop>

6. Trek de schakelhoes omlaag (twee borglipjes).
7. Draai met een 17 mm sleutel de speciale moer met de 

wijzers van de klok mee en draai ze los terwijl u de 
versnellingsknophendel met de hand vasthoudt.

8. Draai de versnellingshendelknop en de speciale moer 
tegen de wijzers van de klok in en verwijder ze van de 
schakelstang.
08Z03-TL04 / 19
761501BH 

SPECIALE 
MOER

VERSNELLINGSHENDELKNOP
Draaien.

17 mm 
SLEUTEL

SCHAKELSTANG

Draaien.

SCHAKELHOES
Omlaag trekken.

2 BORGLIPJESSPECIALE MOER
Draaien.
9. Bevestig de kanaaltape op de middenconsole en wikkel de 
kanaaltape rond de handremhendel.

<Alleen voor model met automatische transmissie>

10. Wikkel de kanaaltape om de versnellingshendelknop.
780804BR

VERSNELLINGSHENDELKNOP
(Alleen voor model met 
automatische transmissie)
Met kanaaltape omwikkelen.

HANDREMHENDEL
Met kanaaltape omwikkelen.

MIDDENCONSOLE
Kanaaltape bevestigen.
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11. Open het deksel van de sigarettenaansteker.
12. Trek de handremhendel naar u toe en verwijder het paneel 

van de middenconsole (tien klemmen).
• Als het voertuig is uitgerust met de 

verwarmingsschakelaars, maak de twee 
voertuigstekkers dan los voordat u het paneel van de 
middenconsole verwijdert.
08Z03-TL0
710204AT 

HANDREMHENDEL
Trek naar u toe.

10 KLEMMEN

<VOERTUIG MET VERWARMINGSSCHAKELAAR>

VERWARMINGS-
SCHAKELAAR

VOERTUIGSTEKKER

PANEEL VAN MIDDENCONSOLE

DEKSEL 
SIGARETTENAANSTEKER
13. Bevestig de kanaaltape op het dashboard en de afdekkap 
van de stuurkolom.

14. Verwijder het middenpaneel aan de bestuurderszijde (zes 
klemmen en één schroef).
710205BT

SCHROEF

MIDDENPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

6 KLEMMEN

DASHBOARD
Kanaaltape bevestigen.

AFDEKKAP VAN STUURKOLOM
Kanaaltape bevestigen.
15. Open het handschoenenkastje en verwijder het paneel 
aan de voorpassagierszijde (acht klemmen).
7102060T 

8 KLEMMEN

PANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE HANDSCHOENENKASTJE

Open.
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16. Bevestig de kanaaltape op het dashboard.
17. Verwijder het middenpaneel aan de voorpassagierszijde 

(zeven klemmen en twee schroeven).
08Z03-TL06 / 19
710207AT

2 SCHROEVEN

7 KLEMMEN

MIDDENPANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE

DASHBOARD
Kanaaltape bevestigen.
18. Til het portierschakelpaneel aan de bestuurderszijde 
omhoog met behulp van een in een doek gewikkelde platte 
schroevendraaier (zes borglipjes en één klem).

19. Koppel de voertuigstekker los zoals zoals op de afbeelding 
en verwijder het portierschakelpaneel aan de 
bestuurderszijde.

20. Herhaal de procedure aan de kant van de 
voorpassagiersstoel.
710214AT

KLEM

6 BORGLIPJES

PORTIERSCHAKELPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

Trekken terwijl u de 
knop indrukt.

VOERTUIGSTEKKER
21. Til het portierschakelpaneel aan de passagierszijde 
linksachter omhoog met behulp van een in een doek 
gewikkelde platte schroevendraaier (vier borglipjes en 
twee klemmen).

22. Koppel de voertuigstekker los zoals op de afbeelding en 
verwijder het portierschakelpaneel aan de passagierszijde 
linksachter.

23. Herhaal de procedure aan de passagierszijde 
rechtsachter.
7102160T 

PORTIERSCHAKELPANEEL 
PASSAGIERSZIJDE 
LINKSACHTER

4 BORGLIPJES

2 KLEMMEN VOERTUIGSTEKKER
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24. Verwijder het binnenpaneel van het middenpaneel aan de 
bestuurderszijde (zes schroeven).
08Z03-TL0
710208AT 

6 SCHROEVEN

BINNENPANEEL

MIDDENPANEEL BESTUURDERSZIJDE 
(Vervangen.)
25. Verwijder het binnenpaneel van het middenpaneel aan de 
voorpassagierszijde (vijf schroeven).
710209AT 

BINNENPANEEL

5 SCHROEVEN

MIDDENPANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE 
(Wegwerpen.)
26. Monteer het binnenpaneel op het nieuwe middenpaneel 
aan de bestuurderszijde.
710224AT 

6 SCHROEVEN (Opnieuw gebruiken.)

BINNENPANEEL
(Opnieuw gebruiken.)

NIEUW MIDDENPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE
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27. Monteer het binnenpaneel op het nieuwe middenpaneel 
aan de voorpassagierszijde in de oorspronkelijke positie.
08Z03-TL08 / 19
710225AT 

5 SCHROEVEN 
(Opnieuw gebruiken.)

BINNENPANEEL
(Opnieuw gebruiken.)

NIEUW MIDDENPANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE
28. Monteer het nieuwe paneel aan de bestuurderszijde in de 
oorspronkelijke positie.

29. Monteer de onderafdekking aan de bestuurderszijde 
opnieuw.
• Zet de klemmen stevig vast.
7102100T 

NIEUW PANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

5 KLEMMEN
30. Monteer het nieuwe middenpaneel aan de 
bestuurderszijde in de oorspronkelijke positie.
• Zet de klemmen stevig vast.

31. Kanaaltape verwijderen.
710211BT

NIEUW MIDDENPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE

6 KLEMMEN

SCHROEF 
(Hergebruiken.)

KANAALTAPE
Verwijderen.
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32. Monteer het nieuwe middenpaneel aan de 
voorpassagierszijde.
• Zet de klemmen stevig vast.

33. Kanaaltape verwijderen.
08Z03-TL0
710212AT

NIEUW MIDDENPANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE

2 SCHROEVEN
(Opnieuw gebruiken.)

KANAALTAPE

7 KLEMMEN
34. Monteer het nieuwe paneel aan de voorpassagierszijde in 
de oorspronkelijke positie.

35. Monteer het paneel van de middenconsole opnieuw.
• Zet de klemmen stevig vast.
7102130T 

8 KLEMMEN

NIEUW PANEEL 
VOORPASSAGIERSZIJDE
36. Verwijder de bedieningseenheid van de portierschakelaar 
uit het portierschakelpaneel aan de bestuurderszijde (vier 
schroeven).

37. Herhaal de procedure aan de kant van de 
voorpassagiersstoel.
7102180T 

4 SCHROEVEN

BEDIENINGSEENHEID VAN 
PORTIERSCHAKELAAR

PORTIERSCHAKELPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE 
(Wegwerpen.)
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38. Verwijder de bedieningseenheid van de portierschakelaar 
op het nieuwe portierschakelpaneel aan de 
bestuurderszijde.

39. Monteer het nieuwe portierschakelpaneel aan de 
bestuurderszijde in de oorspronkelijke positie.
• Zet de klemmen stevig vast.

40. Herhaal de procedure aan de kant van de 
voorpassagiersstoel.
08Z03-TL010 / 19
7102190T 

4 SCHROEVEN (Opnieuw gebruiken.) BEDIENINGSEENHEID VAN 
PORTIERSCHAKELAAR
(Opnieuw gebruiken.)

NIEUW 
PORTIERSCHAKELPANEEL 
BESTUURDERSZIJDE
41. Verwijder de bedieningseenheid van de portierschakelaar 
uit het portierschakelpaneel aan de passagierszijde 
linksachter (vier schroeven).

42. Herhaal de procedure aan de passagierszijde 
rechtsachter.
7102220T 

3 SCHROEVEN

PORTIERSCHAKELPANEEL 
PASSAGIERSZIJDE 
LINKSACHTER (Wegwerpen.)

BEDIENINGSEENHEID VAN 
PORTIERSCHAKELAAR
43. Verwijder de bedieningseenheid van de portierschakelaar 
op het nieuwe portierschakelpaneel aan de 
passagierszijde linksachter.

44. Monteer het nieuwe portierschakelpaneel aan de 
passagierszijde linksachter in de oorspronkelijke positie.
• Zet de klemmen stevig vast.

45. Herhaal de procedure aan de passagierszijde 
rechtsachter.
7102230T 

3 SCHROEVEN (Opnieuw gebruiken.)

BEDIENINGSEENHEID VAN 
PORTIERSCHAKELAAR
(Opnieuw gebruiken.)

NIEUW PORTIERSCHAKELPANEEL 
PASSAGIERSZIJDE LINKSACHTER
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Het stuurwielpaneel monteren.

1. Controleer de antidiefstalcode van de radio en schrijf deze op.
2. Maak de minkabel los van de accu en wacht ten minste 3 

minuten voordat u begint met de montage van de 
accessoire.

3. Draai het stuurwiel naar rechts of links om de voorwielen 
in de stand rechtuit te zetten.

4. Zorg ervoor dat u de vier borgclipjes niet beschadigt, en 
verwijder het toegangspaneel aan de onderkant van de 
airbag aan bestuurderszijde. 

5. Haal de airbagstekker uit de bevestigingsplaat voor 
schakelaars.

6. Trek voor het losmaken de veerhuls naar de plug toe terwijl 
u de airbagstekker aan de andere kant vasthoudt. Let erop 
dat u aan de veerhuls trekt en niet aan de airbagstekkers.
08Z03-TL0
780902AT 

BEVESTIGINGSPLAAT 
VOOR SCHAKELAARS

4 BORGLIPJES

2 AIRBAGSTEKKERS

TOEGANGSPANEEL

VEERHULS
7. Verwijder de twee TORX-bouten aan beide zijden van de 
stuurinrichtingafdekking, en verwijder de airbag. 
Laat de uitgebouwde airbag niet vallen of tegen een object 
aan stoten. Bewaar de uitgebouwde airbag met het 
voeringoppervlak naar boven op een veilige plaats.
7101020T 

STUURWIEL

2 TORX-BOUTEN
(Vervangen.)

AIRBAG
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8. Verwijder de bout van het stuurwiel.
9. Koppel de 13-pins stekker los van de kabelhaspel.
10. Controleer of de voorwielen in de stand rechtuit staan, en 

verwijder het voorwiel met de stuurwieltrekker. Draai de 
stuurwieltrekkerbout niet meer dan 5 hele omwentelingen 
om. Zorg ervoor dat u de voorwielen niet beweegt als u het 
stuurwiel verwijderd.
08Z03-TL012 / 19
7101030T

STUURWIELTREKKER

STUURWIELTREKKERBOUT

KABELHASPEL

13-POLIGE STEKKER

STUURWIEL

STUURWIELBOUT
11. Verwijder de afdekking van de rechter schakelaar van het 
stuurwiel (vier borglipjes).
• Als er ook een afdekking van de schakelaar is op de 

andere kant van het stuurwiel, dient deze ook 
verwijderd te worden.
780903AT

AFDEKKING SCHAKELAAR LINKS
(indien aanwezig)

STUURWIEL 
(ACHTERKANT)

4 BORGLIPJES

4 BORGLIPJES

AFDEKKING SCHAKELAAR RECHTS
-6000-96



12. Verwijder de schroef op de aangegeven positie van het 
stuurwiel.
• Als er ook een schroef is op de andere kant van het 

stuurwiel, dient deze ook verwijderd te worden.
08Z03-TL0
780904AT 

LINKER A-SCHAKELAAR
(Indien aanwezig.)

STUURWIEL 
(ACHTERKANT)

SCHROEF

SCHROEF

RECHTER 
A-SCHAKELAAR
13. Verwijder de twee schroeven.
14. Til het stuurwielpaneel omhoog (drie pennen, twee 

borglipjes en één haak).
780905BT

2 SCHROEVEN

STUURWIELPANEEL

STUURWIEL

HAAK

2 BORGLIPJES

3 PENNEN
15. Maak de vier stekkers los en verwijder het stuurwielpaneel 
van het stuurwiel.
780906AT

3 STEKKERS

STUURWIELPANEEL

STUURWIEL

STEKKER
(Indien aanwezig.)
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16. Verwijder rechter A-schakelaar van de aangegeven positie 
op het stuurwielpaneel (twee schroeven).
• Als er zich op de linkerzijde van het stuurwielpaneel 

ook een schakelaar bevindt, dient die ook verwijderd 
te worden.
08Z03-TL014 / 19
710120AT

<ACHTERAANZICHT>

STUURWIELPANEEL

RECHTER A-SCHAKELAAR

LINKER A-SCHAKELAAR
(Indien aanwezig.)

2 SCHROEVEN

2 SCHROEVEN

<ACHTERAANZICHT>

2 SCHROEVEN

2 SCHROEVEN
17. Verwijder de rechter en linker B-schakelaars van het 
stuurwielpaneel (twee schroeven en twee borglipjes).
710110BT

Langs de ribbel 
schuiven.

STUURWIELPANEEL

RECHTER B-
SCHAKELAAR

2 BORGLIPJES

LINKER B-
SCHAKELAAR

SCHROEF

SCHROEF
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18. Monteer de rechter en linker B-schakelaars op het nieuwe 
stuurwiel met de twee schroeven die u eerder verwijderd 
hebt.
08Z03-TL0
710114BT 

Langs de ribbel schuiven.

NIEUW STUURWIELPANEEL

RECHTER B-
SCHAKELAAR

2 BORGLIPJES

LINKER B-
SCHAKELAAR

SCHROEF 
(Hergebruiken.)

SCHROEF (Hergebruiken.)
19. Monteer de rechter en linker A-schakelaars op het nieuwe 
stuurwiel met de twee schroeven die u eerder verwijderd 
hebt.
• Als er zich op de linkerzijde van het stuurwielpaneel 

ook een schakelaar bevindt, dient die ook 
gemonteerd te worden.
710120AT

2 SCHROEVEN
(Opnieuw gebruiken.)

2 SCHROEVEN

<ACHTERAANZICHT>

NIEUW STUURWIELPANEEL

RECHTER A-SCHAKELAAR

LINKER A-SCHAKELAAR
(Indien aanwezig)

2 SCHROEVEN
(Opnieuw 
gebruiken.)

<ACHTERAANZICHT>

2 SCHROEVEN
15 / 19-6000-96



20. Sluit de vier stekkers aan op het nieuwe stuurwielpaneel.
08Z03-TL016 / 19
780906AT

3 STEKKERS

NIEUW STUURWIELPANEEL

STUURWIEL

STEKKER
(Indien aanwezig)
21. Monteer het nieuwe stuurwielpaneel op het stuurwiel met 
de twee schroeven die u eerder verwijderd hebt.
780905BT

2 SCHROEVEN
(Opnieuw gebruiken.)

STUURWIELPANEEL

STUURWIEL

HAAK

2 BORGLIPJES

3 PENNEN
22. Zet de rechter A-schakelaar vast met de schroef die u 
eerder verwijderd hebt.
• Als er aan de andere kant ook een schakelaar is, 

dient die ook gemonteerd te worden.
780904AT 

LINKER A-SCHAKELAAR
(Indien aanwezig)

STUURWIEL (ACHTERKANT)

SCHROEF 
(Hergebruiken.)

SCHROEF 
(Hergebruiken.)

RECHTER A-
SCHAKELAAR
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23. Monteer de afdekking van de schakelaar rechts opnieuw.
• Als er aan de andere kant ook een afdekking van de 

schakelaar is, dient die ook gemonteerd te worden.
08Z03-TL0
780903AT

AFDEKKING SCHAKELAAR LINKS
(Indien aanwezig)

STUURWIEL (ACHTERKANT)

4 BORGLIPJES

4 BORGLIPJES
AFDEKKING SCHAKELAAR RECHTS
(Opnieuw gebruiken.)
24. Monteer het stuurwiel op de stuuras in de stand rechtuit:
• Leid de kabelbomen door de opening in het stuurwiel.
• Lijn de twee lipjes van de annuleermof zoals is 

afgebeeld met de twee openingen in het stuurwiel.
• Controleer of de kabelbomen niet worden afgeklemd.

25. Monteer de stuurwielbout. Zet de stuurwielbout vast met 
39 N·m (4,0 kgf·m).

26. Sluit de 13-pins stekkers weer aan.
27. Plaats alle kabelbomen in de klem op de bevestigingsplaat 

voor schakelaars die op stuurwiel is gemonteerd. 
7101160T

2 OPENINGEN2 LIPJES

KABELBOOM AIRBAG

13-POLIGE STEKKER STUURWIEL

STUURWIELBOUT 
(Hergebruiken.)
Koppel: 39 N·m 
(4,0 kgf·m)
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28. Monteer de airbag aan de bestuurderszijde op het 
stuurwiel met twee TORX-bouten. Draai de TORX-bouten 
aan tot 9,8 N·m (1,0 kgf·m).
08Z03-TL018 / 19
7101020T 

STUURWIEL

2 TORX-BOUTEN
Koppel: 9,8 N·m 
(1,0 kgf·m)

AIRBAG (Hergebruiken.)
29. Om weer aan te sluiten het airbagstekkerdeel aan de 
palzijde vasthouden en op de achterkant van het 
airbagstekkerdeel aan de hulszijde drukken in de 
afgebeelde richting.
• De huls niet aanraken, de huls wordt naar achteren 

gedrukt door de pal wanneer de twee airbagstekkers 
aangesloten worden.

30. Sluit de airbagstekker opnieuw aan op de 
bevestigingsplaat voor schakelaars.

31. Monteer het toegangspaneel opnieuw.
780907AT

BEVESTIGINGSPLAAT 
VOOR SCHAKELAARS

4 BORGLIPJES

2 AIRBAGSTEKKERS

TOEGANGSPANEEL

VEERHULS
Niet aanraken.
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32. Sluit de accumassakabel weer aan.
33. Zorg ervoor dat het stuurwiel en de voorwielen in de rechtuitstand staan. Als de spaakhoek van het stuurwiel en de voorwielen niet in de 

stand rechtuit staan, stel dan de sporing af zoals wordt beschreven in de werkplaatshandleiding.
34. Controleer of de claxon werkt.
35. Zet de contactsleutel in de stand AAN en controleer of het SRS-waarschuwingslampje gaat branden en ongeveer 6 seconden blijft branden. 

Zet de contactsleutel in de stand UIT om ervoor te zorgen dat het SRS-waarschuwingslampje uitgaat.
36. Voer de radiovoorkeurzenders van de klant en de anti-diefstalcode in.
37. Stel de klok opnieuw in.
38. Volg de leerprocedure voor het volgaskliksysteem van het gaspedaal die beschreven wordt in de Werkplaatshandleiding.
19 / 1908Z03-TL0-6000-96
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