
             
 
        Monteringsanvisning  
       OptiFlow  Volvo  S40/V50 

   
         Förslag på verktyg: 

 
         ¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 10 mm               
             ½ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 15 mm                   
             Stjärnmejsel 
             Ringnyckel 8mm 
             Torx 25, 30 
             Avbitare 
             Domkraft 
              
              
              
 

                              Materialöversikt: 

        

1.  
          Demontera skyddskåpan över styrenheten (1). Dra uppåt. 
Demontera inloppskanalen (2). Ta bort skruvarna och vrid 45 grader 
medurs för att lossa. Demontera vakuumslangen (3) från insuget. 
Tryck in den röda låsringen och dra slangen utåt.  
Demontera slangen (4) från luftmassmätaren. 

2.  
Koppla loss anslutningen från batteriets + pol.  
Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren.  
 

3.  
Demontera kontaktstyckena till styrenheten. Vik upp de båda 
röda låsbyglarna och dra ut kontaktstyckena. Lossa kabelstammen  
från luftfilterlådan. Klipp av buntbanden som håller den.   

4.  

 Lossa den nedre skruven (5)som håller fast kabelmattan i botten. 



             
 

5.  
Vrid ner kabelmattan och haka ur den från luftfilterlådan. 
 

6.  
Lossa de två skruvarna till det högra motorfästet. Ta bort  
skyddskåpan under motorn. Lägg skydd mellan oljetråg och  
domkraft och lyft försiktigt motorn, max 10mm.  Skjut motorn bakåt. 

7.  
Lyft luftfiltermodulen rakt upp tills den släpper från gummifästena. 
Dra sedan modulen åt vänster samtidigt som du vrider den för 
att få upp den.  
Demontera styrdonet och luftmassmätaren från luftfilterlådan. 
 

8.
Förbered avskärmningsplåten med att montera de 6 plastklipsen (8). 
Montera luftmassmätaren och styrenheten i den nya  
plåten.  
Montera även staget (9)som ska hålla luftfiltret. 

9.
Montera plastdistanserna i dem övre gummifästena (7).  
 

10.
Nu kan plåten monteras i bilen. Tryck ner avskärmningsplåten så  
den nedre pinnen träffar gummifästet (Bild 9 anvisning (6)).  
 



             
 

11.
Börja med att montera i dem 2st skruvarna på höger sida. 
 

12.
Återmontera kontaktstycket och luftslangen på luftmassmätaren.  
Koppla de två kontaktstyckena till styrenheten, lås med dom   
röda byglarna. Återmontera vakuumslangen till insuget. 

 
 

Montera nu BSR luftslang (10)och BSR luftfilter (11).  
Montera staget (13) enligt bild.  
Montera tillbaka motorn till sitt ursprungliga läge.  
Återmontera inloppskanalen (12) och anslutningen till batteriet. 


