
               
 

Monteringsanvisning OptiFlow    A4 1,8T 2002  
 
         Förslag på verktyg: 

 
         
         Ringnyckel 8mm 
         Avbitartång 
         Torx 25  
         Stjärnmejsel 
         Spårmejsel 
         Mejsel slangklämma 7mm 

Matrialöversikt: 

 

1.  
       Demontera luftkanalen (1). 
 

2.  
Demontera luftkanalens förfilter (2). 

3.  

 
Demontera kablaget från luftfiltermodulen: 

 
Lossa kontaktstyckena till EVAP-ventilen (3a), 
luftmätaren (3b) och magnetventilen (3c). 
Lossa klipsen (4)som håller kablaget.  
Demontera insugningsslangen (5) från luftmätaren.  
Lossa sekundär-luftröret (6) från luftfilter- 
modulen. Avlägsna den övre slangklämman (7a)  
till  EVAP-röret och lossa slangen. 
 
 
 
 
(EVAP-rör;  sitter monterat på luftfiltermodulen  
under värmeskölden) 



               

4.  
Avlägsna den undre slangklämman (7b) till EVAP-röret 
och lossa slangen. 
 

 
 
Demontera luftfiltermodulen: 
 
Lossa den från den övre fästpunkten på 
innerskärmen först, genom att dra utåt. 
Drag modulen uppåt så den lossnar från 
gummifästena. Vik undan rör, slangar, 
och kablage samtidigt som du lyfter ur 
luftfiltermodulen. 
 

5.  
Vid behov montera nya gummistyrningar (8). 

6.
Förbered dom nya avskärmningsplåtarna: 
Flytta över luftmätaren och EVAP-röret till de nya 
avskärmningsplåtarna. Montera EVAP-röret med hjälp av 
medföljande monteringsband på plåt A enligt bild 6  
3 fästpunkter (9).  Montera de 3  klipsen (10) och  
staget (11).  

7.  
Demontera skruven från innerskärmen (12). 

8.
Montera avskärmningsplåtarna i bilen: 
  Börja montera plåt A. Tryck ner plåten så de nedre 
pinnarna träffar gummifästena (8). 
Fäll in kablaget i dom förmonterade klipsen (10). Anslut 
slangarna till EVAP-röret (7). Använd medföljande 
slangklämmor.  
Anslut kontaktstycket till EVAP-ventilen (3a). 
 



               

9.

 
Montera nu plåt B:  
 
Fäst den till plåt A med medföljande M5 
skruvar/muttrar (12). 
Se till att rör och kablage hamnar i  
utskärningen på plåten.  
Montera insugningsslangen på luftmätaren.  
Fäst staget (11) till innerskärmen med 
originalskruven. Placera medföljande  
gummibricka och gummibussning mellan  
kaross och stag. 

10.  

 
Anslut kontaktstyckena till luftmätaren (3b)  
och magnetventilen (3c).  
 
 
Montera luftfilterna:  
 
Det mindre luftfiltret trycks på plats i  
sekundär-luftröret (13). Säkra med  
medföljande kabelband.  
Montera sportfiltret(14).  
Drag åt lätt, endast så filtret greppar. 

11.  

 
Återmontera luftkanalen (1). 
 
Använd skåran i plåtens överkant (15)  
för att fästa kanalen i avskärmningsplåten.  
Tryck nedåt. 

 


