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OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att 
dessa är rena från smuts och partiklar. 
Kontrollera även att filtrets insida är rent. 
Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant 
innan montering! 
Undersök slangar efter deformeringar, sprickor 
eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara 
i gott skick. Byt vid behov! 
Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av 
BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.
Kontrollera före och efter provkörning att allt 
sitter fast ordentligt. 
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Förslag på verktyg:
•¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8,10 mm
•½ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 15 mm
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•Stjärnmejsel
•Ringnyckel 8 mm
•Torx 25, 30

•Avbitare
•Domkraft

1. Innehållsöversikt optiflow

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

3.Bryt spänningen till batteriet. 
Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren.

4. Demontera kontaktstyckena till styrenheten. 
Vik upp de båda röda låsbyglarna och dra ut 
kontaktstyckena. 5. Lossa kabelstammen från luftfiltermodulen. 

Klipp av kabelbandet som håller kablaget. Lossa 
skruven (5).

6. Vrid ner kabelstammen och haka ur den 
från luftfiltermodulen.

8. 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 
luftfiltermodulen.

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

9. Bilar med automatlåda: 
Öppna kabelstammens plasthölje.
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10. Förbered avskärmningsplåten med att montera 
de 6 st plastklipsen (8). Montera luftmassmätaren 
och styrenheten i den nya plåten. Montera även 
staget (9) som ska hålla luftfiltret.

11. Montera plastdistanserna i motorns gummifäs-
ten (7).

12. Nu kan plåten monteras i bilen. Tryck ner 
avskärmningsplåten så den nedre pinnen träffar 
gummifästet (Bild 11 anvisning 6).

13. Börja montera skruvarna (2st) till de nedre gum-
mifästena.

14. Återmontera kontaktstycket och luftslangen 
till luftmassmätaren. Koppla de två kontaktstyck-
ena till styrenheten, lås med dom röda byglarna. 
Återmontera vakuumröret till insuget.

15. Montera BSR luftslang (10) och BSR luftfilter 
(11). Montera staget (13) enligt bild. Montera 
tillbaka motorn till sitt ursprungliga läge. Återmon-
tera inloppskanalen (12) och anslut spänningen till 
batteriet.
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