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LAGUNA II FAZA IISpis treści Strona

51A
MECHANIZMY DRZWI I POKRYW 
BOCZNYCH

Zamek drzwi bocznych 
przednich: Demontaż / 
Montaż 51A-1

Bębenek zamka drzwi 
bocznych przednich: 
Demontaż / Montaż 51A-3

Zewnętrzna klamka drzwi: 
Demontaż / Montaż 51A-4

Mechanizmy elektrycznego 
podnośnika szyby drzwi 
bocznych przednich: 
Demontaż / Montaż 51A-5

Zamek drzwi bocznych 
tylnych: Demontaż / Montaż 51A-6

Mechanizm ręcznego 
podnośnika szyby drzwi 
bocznych tylnych: Demontaż 
/ Montaż 51A-7

Mechanizm elektrycznego 
podnośnika szyby drzwi 
bocznych tylnych: Demontaż 
/ Montaż 51A-8

52A MECHANIZMY POZOSTAŁYCH 
OTWORÓW

Kaseta otwieranego dachu: 
Demontaż / Montaż 52A-1

Płat ruchomy otwieranego 
dachu: Demontaż / Montaż 52A-3

Zasłona otwieranego dachu: 
Demontaż / Montaż 52A-5

54A SZYBY

Przednia szyba: Demontaż / 
Montaż 54A-1

Szyba odsuwana drzwi 
bocznych przednich: 
Demontaż / Montaż 54A-3

Szyba boczna tylna 54A-4

Szyba drzwi bocznych 
tylnych: Demontaż / Montaż 54A-6

Tylna szyba: Demontaż / 
Montaż 54A-7

Tylna szyba otwierana: 
Demontaż / Montaż 54A-10

55A ZEWNĘTRZNE ELEMENTY 
ZABEZPIECZAJĄCE

Zderzak przedni: Demontaż / 
Montaż 55A-1

Zderzak tylny: Demontaż / 
Montaż 55A-7

Opaska tylnej klapy: 
Demontaż / Montaż 55A-11

Listwa drzwi przednich: 
Demontaż / Montaż 55A-12

Listwa drzwi tylnych: 
Demontaż / Montaż 55A-13

Osłona przedniego nadkola: 
Demontaż / Montaż 55A-14

Osłona tylnego nadkola: 
Demontaż / Montaż 55A-15

Powłoka zabezpieczająca 
przed uderzeniami żwiru: 
Demontaż / Montaż 55A-16



Spis treści

56A AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

Zewnętrzna listwa ozdobna 
słupka przednich drzwi: 
Demontaż / Montaż 56A-1

Zewnętrzna listwa ozdobna 
słupka tylnych drzwi: 
Demontaż / Montaż 56A-2

Kratka podszybia: Demontaż 
/ Montaż 56A-3

Lusterko zewnętrzne: 
Demontaż / Montaż 56A-5

Szkło zewnętrznego lusterka 
wstecznego: Demontaż / 
Montaż 56A-6

Reling: Demontaż / Montaż 56A-7

57A AKCESORIA WEWNĘTRZNE

Deska rozdzielcza: 
Demontaż / Montaż 57A-1

Nawiew w desce 
rozdzielczej: Demontaż / 
Montaż 57A-15

Środkowa konsola: 
Demontaż / Montaż 57A-16

Osłona przeciwsłoneczna: 
Demontaż / Montaż 57A-18

Uchwyt przytrzymujący: 
Demontaż / Montaż 57A-19

59A
AKCESORIA ZWIĄZANE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM

Przednie pasy 
bezpieczeństwa: Demontaż / 
Montaż 59A-1

Tylny pas bezpieczeństwa 59A-4

Tylny środkowy pas 
bezpieczeństwa: Demontaż / 
Montaż 59A-6

Zamek klamry przedniego 
pasa bezpieczeństwa: 
Demontaż / Montaż 59A-7

Zamek klamry tylnego pasa 
bezpieczeństwa: Demontaż / 
Montaż 59A-8

59A
AKCESORIA ZWIĄZANE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM



51A-1

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Zamek drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina drzwi
przednich bocznych).

Wymontować zaślepkę , odkręcić ś rubę (1), nie
wyjmując jej.

Wyjąć bębenek (2).

Wymontować klamkę (3) oraz (4).

Wymontować śruby (5).

Wymontować zamek i moduł (6) przez ramę drzwi.

Odłączyć złącza.

Demontaż nakładki

Wymontować nakładkę za pomocą  płaskiego
śrubokręta (7) oraz (8).

18873

18874

12

3

4

18695

18697

6

55

7

8



51A-2

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Zamek drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż 51A

MONTAŻ

Ustawić zamek na zaczepie przytrzymującym (9)
ramy drzwi.

Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

18696

9



51A-3

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Bębenek zamka drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ

Wyjąć zaślepkę w celu odkręcenia śruby (1) (nie
wymontowując jej).

Wymontować bębenek (2).

MONTAŻ
Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

18873

Uwaga:

W celu uzyskania dostępu do bębenka ręcznego
odblokowania zamka przednich drzwi po lewej
stronie, odpiąć osłonę bębenka (3).

2 1

3



51A-4

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Zewnętrzna klamka drzwi: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ

Wymontować zaślepkę, odkręcić śrubę (1 ) (nie
wymontowując jej).

Wyjąć bębenek (2).

Wymontować klamkę (3) oraz (4).

MONTAŻ
Sprawdzić zamocowanie uszczelek klamki drzwi.

Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

18873

18874

12

3

4



51A-5

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Mechanizmy elektrycznego podnośnika szyby drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina drzwi
przednich bocznych).

Zdjąć spinki (1) mocujące szyby.

Wysunąć szybę z prowadnic wózkowych mechaniz-
mu podnoszenia szyby.

Ręcznie ustawić szybę  w położeniu górnym,
zablokować szybę  w tym położeniu za pomocą
taśmy maskującej.

Wymontować śruby (2).

Odłączyć złącze zasilające.

Wyjąć mechanizm podnoszenia szyb.

MONTAŻ
Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności

Ustawić parametry początkowe silnika (patrz 87D,
Elektryczne podnoszenie szyb-otwierany dach,
Elektryczne podnoszenie szyb: Ustawienie para-
metrów początkowych).

18595

1

1

2

22

18694



51A-6

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Zamek drzwi bocznych tylnych: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina drzwi
tylnych).

Wymontować wewnętrzną listwę uszczelniającą (1).

Wyjąć:

- spinkę mocującą (2),

- szybę z prowadnicy mechanizmu podnoszenia.

Ustawić szybę na spodzie ramy drzwi.

Wymontować śruby (3).

Wymontować:

- częściowo prowadnicę drzwi,

- górną śrubę ze słupka stałego.

Wyjąć:

- słupek stały (4),

- szybę odsuwaną.

Dalszy ciąg demontażu jest identyczny jak w przy-
padku zamka drzwi bocznych przednich (patrz 51A,
Mechanizm otworów bocznych, Zamek drzwi bo-
cznych przednich).

MONTAŻ

Ustawić zamek na zaczepie przytrzymującym (5)
ramy drzwi.

Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

18596

1

2

3

18876

18696

4

5



51A-7

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Mechanizm ręcznego podnośnika szyby drzwi bocznych tylnych: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina przed-
nich drzwi).

Wysunąć szybę z prowadnic wózkowych mechaniz-
mu podnoszenia szyby.

Zablokować szybę w górnym położeniu przy pomo-
cy taśmy maskującej.

Wymontować nakrętki mocujące (1).

Umieścić zabezpieczenie (kawałek tkaniny lub kar-
tonu) między mechanizmem a szybą, na poziomie
sworznia (2).

Odchylić dolną część mechanizmu (w ten sposób,
aby sworzeń (2) nie wyszedł z gniazda).

Wyjąć:

- sworzeń (2),

- mechanizm podnośnika szyby.

MONTAŻ
Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

18786

11

18787

2



51A-8

MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH
Mechanizm elektrycznego podnośnika szyby drzwi bocznych tylnych: Demontaż / Montaż 51A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina drzwi
tylnych bocznych).

Zdjąć spinkę (1) mocującą szyby.

Wysunąć szybę z prowadnic wózkowych mechaniz-
mu podnoszenia szyby.

Ręcznie ustawić szybę  w położeniu górnym,
zablokować szybę  w tym położeniu za pomocą
taśmy maskującej.

Wymontować śruby (2).

Odłączyć złącze zasilające.

Wyjąć mechanizm podnoszenia szyb.

MONTAŻ
Wykonać czynności demontażu w odwrotnej
kolejności.

Ustawić parametry początkowe silnika (patrz 87D,
Elektryczne podnoszenie szyb-otwierany dach,
Elektryczne podnoszenie szyb: Ustawienie para-
metrów początkowych).

18596

1

22

18692



52A-1

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Kaseta otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A

DEMONTAŻ
Zablokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego (patrz MR 395, Mechanika, 80A, Akumula-
tor: Demontaż / montaż).

Wymontować:

- wykładzinę dachową (patrz Wykładzina sufitowa:
Demontaż / Montaż),

-

Złożyć oparcie tylnej kanapy.

Złożyć w tył oparcia przednich foteli.

Wymontować śruby mocujące(1).

Odłączyć cztery przewody odprowadzania wody .

Wymontować:

- śruby (2).

- śruby (3) belki środkowej,

Wyjąć kasetę otwieranego dachu od tyłu pojazdu.

Czynność tę muszą wykonywać dwie osoby.

MONTAŻ
Umieścić kasetę składanego dachu w pojeździe.

Czynność tę muszą wykonywać dwie osoby.

Zamontować wszystkie śruby bez ich dokręcania.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące kasetę
otwieranego dachu

4 Nm

śruby środkowej popr-
zeczki

21 Nm

śruby  m o c u j ą ce
uchwyty na prowadnicy

8 Nm

WAŻNE

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z systemem bezpieczeństwa (lub w jego
pobliżu) należy koniecznie zablokować moduł
poduszki powietrznej za pomocą  przyrząd dia-
gnostyczny. Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie
linie odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie).

113617

113618



52A-2

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Kaseta otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A

Wyśrodkować kasetę składanego dachu przy pomo-
cy dwóch blokad o średnicy 10 mm w otworach
ustalających (4), w celu ustawienia dachu w Y.

Wstępnie dokręcić:

- śruby (3),

- śruby (1) i (2) wykonując montaż "po skosie".

Podłączyć cztery przewody odprowadzania wody.

Dokręcić momentem:

- śruby mocujące kasetę otwieranego dachu (4
Nm), (1) oraz (2),

- śruby środkowej poprzeczki (21 Nm), (3),

- śruby mocujące uchwyty na prowadnicy (8
Nm).

Wykonać regulacje końcowe ruchomego płata (pa-
trz 52A, Mechanizmy pozostałych otworów, Płat ru-
chomy otwieranego dachu: Demontaż / Montaż,
strona 52A-3).

Po wykonaniu regulacji ruchomego płata:

- Wykonać test szczelności.

- Zamontować wykładzinę dachu (patrz Wykładzina
sufitowa: Demontaż / Montaż).

Podłączyć akumulator (patrz MR 395 Mechanika,
80A, Akumulator: Demontaż/Montaż).

Odblokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

19099

Uwaga:

Gdy śruba (1) nie wypełnia otworu, zmienić
otwór.

Wykorzystać przewidziany w tym celu otwór
znajdujący się w pobliżu.

UWAGA

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna
dodatniego; wykonać konieczne przystosowania.



52A-3

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Płat ruchomy otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A

I - DEMONTAŻ

Wymontować śruby (1).

Zdjąć płat ruchomy.

II - MONTAŻ

Zamontować ruchomy płat i wstępnie dokręcić śruby
mocujące.

Sprawdzić luzy między płatem dachu a górną
częścią nadlewu ruchomego płata (2).

Wyregulować:

- przednią część ruchomego płata (3) (14 mm),

- tylną część ruchomego płata (4) (14 mm),

- prawą stronę ruchomego płata (5) (15 mm),

- lewą stronę ruchomego płata (6) (15 mm).

Momenty dokręcania:m

śruby  m o c u j ą ce
ruchomy płat

4 Nm

113612

111828

111801



52A-4

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Płat ruchomy otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A
1 - Regulacja luzów "przód-tył" oraz przylegania

Lekko poluzować śruby mocujące.

Wykonać regulację luzów i przylegania.

Umieścić przymiar na odcinku na wysokości kwa-
dratowej części płata dachu.

Sprawdzić wyrównanie w stosunku do ruchomego
płata.

Tolerancja:

- część przednia  ruchomego płata: (± 1 mm),

- część tylna  ruchomego płata: (± 1 mm).

2 - Regulacja luzów bocznych (Y)

Dokręcić momentem śruby mocujące ruchomy
p łat (4 Nm).

Wykonać ustawienie parametrów silnika otwierane-
go dachu (patrz MR 395 Mechanika, 87D, Otwiera-
ny dach, Dach otwierany elektrycznie).

113613

111828

Uwaga:

W celu wyregulowania luzów bocznych (patrz
52A, Mechanizmy pozostałych otworów,
Kaseta otwieranego dachu: Demontaż/
Montaż).



52A-5

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Zasłona otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A

DEMONTAŻ
Uchylić ruchomy płat.

Zablokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego (patrz MR 395, Mechanika, 80A, Akumula-
tor: Demontaż/Montaż).

Zamontować wyk ł adzinę sufitową  (pat rz
Wykładzina sufitowa: Demontaż / Montaż)

Zabezpieczyć brzeg dachu przy pomocy taśmy
maskującej.

Odłączyć zatrzask (1) po prawej i lewej stronie.

Wymontować belkę przytrzymującą osłonę.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

WAŻNE

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z elementem bezpieczeństwa (lub w
pobliżu) należy koniecznie zablokować moduł
poduszki powietrznej za pomocą  przyrząd dia-
gnostyczny. Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie
linie odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie).

113512

113513



52A-6

MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW
Zasłona otwieranego dachu: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

52A

Wymontować osłonę z prowadnic poprzez jej lekkie
wygięcie w taki sposób, aby zmieściła się  pod
poszyciem tylnego płata dachu.

MONTAŻ

Sprawdzić stan prowadnic (2), wymienić je w razie
potrzeby.

Wsunąć przednią część osłony w szyny prowadnic
poprzez lekkie wygięcie w środkowej części tak, aby
zmieściła się pod poszyciem tylnej części dachu.

Zasunąć osłonę.

Zamontować:

- belkę przytrzymującą osłonę,

- wykładzinę sufitową (patrz Wykładzina sufitowa:
Demontaż / Montaż).

Podłączyć akumulator (patrz MR 395 Mechanika,
80A, Akumulator: Demontaż/Montaż).

Odblokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

113615

21944

113614

UWAGA

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna
dodatniego; wykonać konieczne przystosowania.



54A-1

SZYBY
Przednia szyba: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

54A

DEMONTAŻ
Wymontować:

- okładziny słupka przedniej szyby(patrz Okładzina
słupka przedniej szyby: Demontaż / Montaż),

- wewnętrzne lusterko (patrz Lusterko wsteczne
wewnętrzne: Demontaż / Montaż),

- ramiona wycieraczek za pomocą narzędzia (Ele.
1552).

Odpiąć boczną listwę ochronną (1).

Odpiąć górne obramowanie (2).

Założyć osłonę deski rozdzielczej (Car. 1583).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

Car. 1583 Osłona deski rozdziel-
czej.

Momenty dokręcania:m

ramiona wycieraczki 21 Nm

111581

111580

18263



54A-2

SZYBY
Przednia szyba: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

54A

Osłonić obręb przedniej szyby za pomocą taśmy
maskującej.

Odciąć pasek kleju.

MONTAŻ
Sposób przygotowania i wklejania przedniej szyby
(patrz NT 560A, Ogólna metoda wklejania szyb,
54A, Szyby).

Włożyć:

- samoprzylepny ogranicznik w dolnej środkowej
części otworu,

- dwie dolne podkładki ustalające po bokach.

Przymierzyć listwę ozdobną do przedniej szyby pr-
zed klejeniem.

Zachować odpowiedni rozmiar paska kleju.

Przykleić przednią szybę.

Czynność tę muszą wykonywać dwie osoby.

Wyregulować luzy boczne.

Zamocować boczne listwy ozdobne.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem ramiona wycieraczki (21
Nm).

99536

Uwaga:

Koniecznie użyć kleju wysokoelastycznego do
wklejania przedniej szyby.

5418



54A-3

SZYBY
Szyba odsuwana drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż 54A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina przed-
nich drzwi).

Wymontować:

- wewnętrzną listwę szyby (1),

- obie spinki mocujące szybę (2).

Wyjąć szybę z prowadnic mechanizmu podnosze-
nia.

Wyjąć szybę.

MONTAŻ
Sprawdzić prawidłowe mocowanie nakładanych spi-
nek (3)  oraz uszczelek z pianki.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18595

18693

1

2

3



54A-4

SZYBY
Szyba boczna tylna

K74, i FAZA DOKUMENTACJI 2

54A

DEMONTAŻ
Wymontować:

- tylną boczną półkę (patrz Boczna okładzina tylnej
półki:Demontaż / Montaż),

- okładzinę płata tylnego bocznego (patrz Okładzina
tylnego boku: Demontaż / Montaż),

- tylne światła.

Osłonić obwód szyby tylnej bocznej za pomocą
taśmy maskującej.

Przeciąć pasek kleju za pomocą linki do wycinania w
części dolnej, z tyłu (1).

Zamocować przyrząd podtrzymujący wewnątrz po-
jazdu, przyrząd do wyciągania za zewnątrz.

Zamocować plecionkę pod wargą uszczelki w (1) aż
do (2).

Wyciąć pasek kleju.

Włożyć linkę tnącą pod wargę uszczelki (2) aż do
(3).

Odciąć pasek kleju.

Włożyć linkę tnącą pod wargę uszczelki (3) aż do
(1).

Zakończyć wycinanie paska kleju (podtrzymać
szybę boczną tylną podczas wycinania).

MONTAŻ
W celu wykonania czynności przygotowawczych
oraz klejenia (patrz NT 560A, Ogólna metoda kle-
jenia szyb, 54A, Szyby).

UWAGA

Szyba boczna tylna posiada uszczelkę (która nie
występuje jako osobna część) w magazynie części
zamiennych.

W przypadku demontażu-montażu, wykonać
metodę opisaną poniżej tak, aby nie uszkodzić
uszczelki podczas wycinania paska kleju. 

19203



54A-5

SZYBY
Szyba boczna tylna

K74, i FAZA DOKUMENTACJI 2

54A

Zachować odpowiedni rozmiar paska kleju.

Przykleić szybę tylną boczną.

Skontrolować luzy i styki.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

5418



54A-6

SZYBY
Szyba drzwi bocznych tylnych: Demontaż / Montaż 54A

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę drzwi (patrz 72A,
Okładziny otworów bocznych, Okładzina drzwi
tylnych).

Wymontować:

- wewnętrzną listwę (1) szyby,

- spinkę (2) mocującą szybę.

Wyjąć szybę z prowadnicy mechanizmu podnosze-
nia

Ustawić szybę na spodzie ramy drzwi.

Wymontować dolne śruby (3) słupka stałego.

Wymontować:

- częściowo prowadnicę drzwi,

- śrubę (4) górnego mocowania słupka stałego,

Przekręcić słupek stały o ćwierć obrotu w celu jego
wyjęcia.

Wyjąć:

- szybę odsuwaną,

- szybę stałą, uważając, by nie przyciąć zewnętrznej
listwy szyby.

MONTAŻ
Przed zamontowaniem szyby stałej sprawdzić
prawidłowe  zamocowan ie  sp inek  (5)
przytrzymujących wykładzinę wewnętrzną. 

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18596

1

2
3

18876

4

5



54A-7

SZYBY
Tylna szyba: Demontaż / Montaż

B74

54A

DEMONTAŻ

Wymontować:

- śruby (1) z obu stron tylnej klapy,

- spojler na tylnej klapie (zależnie od poziomu
wyposażenia),

- ramię tylnej wycieraczki za pomocą przyrządu
(Ele. 1552).

Odpiąć:

- okładzinę (2),

- okładziny (3).

Wymontować:

- śruby (4),

- poszycie tylnej klapy (5).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

19078-1

1

19078-1

19074

2

3

4

5



54A-8

SZYBY
Tylna szyba: Demontaż / Montaż

B74

54A

Wymontować uszczelki (6). 

Odłączyć:

- wiązkę przewodów ogrzewania szyby (7),

- wzmacniacz anteny (8).

Wymontować wzmacniacz anteny(8).

Zabezpieczyć przy pomocy taśmy maskującej otoc-
zenie szyby.

Uciąć pasek kleju przy pomocy linki tnącej, w dolnej
części po lewej stronie.

Przełożyć linkę tnącą (9) pod krawędzią dolnego na-
dlewu (10).

Uciąć pasek kleju w dolnej części. 

Wykonać te same czynności przy górnej krawędzi
nadlewu.

Wymontować szybę tylną.

MONTAŻ
W celu wykonania czynności przygotowawczych
oraz klejenia (patrz NT 560A, Ogólna metoda kle-
jenia szyb, 54A, Szyby).

13990

18551

6

7

8

19178

UWAGA

Koniecznie użyć kleju wysokoelastycznego do
klejenia szyby tylnej.

9

10



54A-9

SZYBY
Tylna szyba: Demontaż / Montaż

B74

54A

Zachować odpowiedni rozmiar paska kleju.

Przykleić szybę tylną  (tę  operację  powinny
wykonywać dwie osoby).

Skontrolować luzy i styki.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

5418



54A-10

SZYBY
Tylna szyba otwierana: Demontaż / Montaż

K74

54A

DEMONTAŻ

Wymontować klapkę wlotu (1).

Wymontować:

- osłonę mocowań trzeciego światła stop (2),

- osłonę ozdobną zamka (3).

Wymontować śruby (4).

Odpiąć (5) trzecie światło stop.

Odłączyć trzecie światło stop.

Wymontować śruby (6) elementu aerodynamiczne-
go.

Wyjąć ramię wycieraczki za pomocą przyrządu (Ele.
1552).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

19085

19081

1

2

3

19082

19083

5

4

6



54A-11

SZYBY
Tylna szyba otwierana: Demontaż / Montaż

K74

54A

Odpiąć odbojniki klapy tylnej przy pomocy płaskiego
śrubokręta, odsunąć zacisk przytrzymujący, nie
wyjmując go z gniazda.

Wyjąć wiązkę przewodów (7).

Wymontować:

- śruby (8) mocujące otwieranej szyby,

- otwieraną  szybę tylną  (tę  operację powinny
wykonywać dwie osoby).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

90920

19082

8

7

8



55A-1

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

DEMONTAŻ
Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku
(patrz 02A, podnoszenie pojazdu, Dwukolum-
nowy podnośnik: bezpieczeństwo).

Wymontować spinki (1) przy użyciu szczypiec do
zdejmowania spinek i zacisków.

Wymontować:

- śruby (2),

- spinkę (3) za pomocą szczypiec,

- śruby (4),

- częściowo osłony przednich nadkoli po prawej i
lewej stronie.

Odłączyć zł ącza (5 ) (zależnie od poziomu
wyposażenia pojazdu).

Wymontować śruby (6).

Wymontować zatrzaski (7).

111404

111405

11

22

3

4

18781

111407

5

6

77



55A-2

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

Wyjąć zderzak przedni (8) i (9), tę operację powinny
wykonywać dwie osoby.

Sprawdzić stan spinek (10).

Odłączyć zasilanie (11) spryskiwaczy reflektorów
(zależnie od poziomu wyposażenia).

I - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU  ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH

Wymontować śruby (12).

Wyjąć światło przeciwmgielne.

111408

111409

111410

8

9

10

11

111412

12



55A-3

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

II - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU 
NADLEWÓW

Odpiąć nadlew (14). 

Wyjąć nadlew (13).

III - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU KRATKI 
OSŁONY CHŁODNICY

Odkręcić śrubę (16).

Odpiąć kratkę (17).

Wyjąć kratkę (15).

111418

111411

13

141414

141414

111418

111414

15

16

17



55A-4

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

IV - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU LISTWY 
OZDOBNEJ ZDERZAKA

Odkręcić śrubę (19).

Odpiąć (20) kratkę. 

Wyjąć kratkę.

Odpiąć (21) na całej długości listwę ozdobną (18).

V - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU 
ŚRODKOWEJ KRATKI

Odpiąć (23) kratkę.

Wyjąć kratkę (22).

111418

111414

111415

18

19

20

21

111418

111417

22

23

23

23

23
23

23
23



55A-5

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

VI - CECHY SZCZEGÓLNE DEMONTAŻU DYSZY 
SPRYSKIWACZA REFLEKTORA

Wymontować:
- spinkę  (24) przewodu zasilającego spryskiwacza
reflektora,

- śruby (25).

Wyjąć spryskiwacz reflektora od zewnętrznej strony
zderzaka.

Odpiąć (26) osłonę spryskiwacza reflektora (27).

Wyjąć zacisk (28).

Wymontować dysze spryskiwacza reflektora.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNEJ PRZY 
MONTAŻU DYSZY SPRYSKIWACZY 
REFLEKTORÓW

111413

111419

25

24

26

27

111420

Uwaga:

Nawiercić zderzak zgodnie z oznaczeniem, jeżeli
jest wyposażony w spryskiwacze reflektorów
(przed lakierowaniem).

28



55A-6

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak przedni: Demontaż / Montaż 55A

Należy użyć:

- wiertła o średnicy 6 mm, w celu ucięcia na granicy
wewnętrznej oznaczenia(29),

- pilnik półokrągły do usuwania krawędzi.

111421

29



55A-7

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak tylny: Demontaż / Montaż

B74

55A
DEMONTAŻ

Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku
(patrz 02A, Podnoszenie pojazdu, Dwukolum-
nowy podnośnik: bezpieczeństwo).

Wymontować światła tylne

Wymontować śruby (1).

Wymontować spinki (2).

Wymontować:

- śruby (3) z każdej strony pojazdu,

- częściowo osłony nadkola.

Wyjąć boczne spinki (4) mocujące.

Wymontować zderzak (tę operację  powinny
wykonywać dwie osoby).

Odłączyć złącze zasilające oświetlenie tablicy rejes-
tracyjnej i systemu pomocy przy parkowaniu
(zależnie od wyposażenia).

19087

18969

1

22

111422

18968

33

4



55A-8

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak tylny: Demontaż / Montaż

B74

55A
MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Nałożyć mastykę uszczelniającą wokół ś ruby
mocującej (5).

19087

5



55A-9

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak tylny: Demontaż / Montaż

K74

55A
DEMONTAŻ

Ustawić pojazd na podnośniku dwukolumnowym
(patrz 02A, Podnoszenie pojazdu, Podnośnik
dwukolumnowy: bezpieczeństwo).

Wymontować śruby (1) tylnych świateł.

Odłączyć złącza.

Wymontować światła tylne.

Wymontować śruby (2) z każdej strony pojazdu.

Wymontować osłony (3) i śruby.

Wymontować spinki (4).

18825

19090

11

2

111483

18969

3

44



55A-10

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Zderzak tylny: Demontaż / Montaż

K74

55A

Wymontować:

- śruby (5) z każdej strony pojazdu ,

- częściowo osłony nadkoli.

Wyjąć boczne spinki (6) mocujące.

Wymontować zderzak (tę operację  powinny
wykonywać dwie osoby).

Odłączyć złącze systemu pomocy przy parkowaniu
(zależnie od poziomu wyposażenia).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Nałożyć mastykę uszczelniającą wokół śrub (7).

Rozpocząć dokręcanie światła od wewnętrznej
śruby (8) mocującej.

111422

18968

55

6

19090

18825

7

8



55A-11

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Opaska tylnej klapy: Demontaż / Montaż

K74

55A

DEMONTAŻ

Wymontować środkową śrubę (1).

Wprowadzić przyrząd (Car. 1363) między tylną
klapę a listwę ozdobną.

Przyłożyć ramię dźwigni w punkcie (2).

Wymontować listwę ozdobną (3).

MONTAŻ
Zapiąć w odpowiednim miejscu.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Car. 1363 Narzędzie do zdejmo-
wania okładziny

18589

18593

1

2 3



55A-12

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Listwa drzwi przednich: Demontaż / Montaż 55A

DEMONTAŻ

Wymontować kierunkowskaz (1) boczny drzwi, za
pomocą małego płaskiego śrubokręta.

Odłączyć złącze.

Wymontować zaślepkę.

Nacisnąć przy pomocy śrubokręta na zaczep (2).

Wymontować listwę, przesuwając ją do tyłu pojazdu.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

19093

18971

1

2



55A-13

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Listwa drzwi tylnych: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

55A
DEMONTAŻ

Odchylić lekko listwę w przedniej części (1).

Przesunąć listwę w kierunku przodu pojazdu (2).

MONTAŻ
Wysunąć nieznacznie zaczep blokujący listwy tylny-
ch drzwi.

Zamocować listwę tylnych drzwi.

Sprawdzić zamocowanie listwy tylnych drzwi.

111569



55A-14

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Osłona przedniego nadkola: Demontaż / Montaż 55A

DEMONTAŻ
Ustawić pojazd na podnośniku dwukolumnowym
(patrz 02A, Podnoszenie pojazdu, Podnośnik
dwukolumnowy: bezpieczeństwo).

Wymontować koło.

Wymontować:

- spinki  (1) za pomocą szczypiec do zdejmowania
spinek,

- śrubę (2).

Wymontować:

- śruby (3),

- spinkę (4) za pomocą szczypiec do zdejmowania
spinek i zacisków,

- osłonę przedniego nadkola.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem sworznie koła (105 Nm).

Momenty dokręcania:m

sworznie koła 105 Nm

111404

111

2

111405

33

4



55A-15

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Osłona tylnego nadkola: Demontaż / Montaż 55A

DEMONTAŻ
Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku
(patrz 02A, Podnoszenie pojazdu, Podnośnik ko-
lumnowy: bezpieczeństwo).

Wymontować koło.

Wymontować:

- spinki (1),

- spinkę (2) za pomocą szczypiec do zdejmowania
spinek i zacisków,

- śruby (3),

- osłonę nadkola.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem sworznie koła (105 Nm).

Momenty dokręcania:m

sworznie koła 105 Nm

111422

33

2

1

2



55A-16

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Powłoka zabezpieczająca przed uderzeniami żwiru: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 1 lub FAZA DOKUMENTACJI 2

55A
Aby zapoznać się  z metodą Demontażu/Montażu
taśmy samoprzylepnej zabezpieczającej przed odprys-
kami (patrz NT 579A, Taśma samoprzylepna
zabezpieczają ca przed odpryskami, 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Taśma samoprzy-
lepna zabezpieczająca przed odpryskami).



56A-1

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzna listwa ozdobna słupka przednich drzwi: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

56A
DEMONTAŻ

Wymontować:

- zewnętrzną listwę uszczelniającą,

- prowadnicę szyby (częściowo).

Wsunąć nóż do mastyki między słupek drzwi i listwę
zewnętrzną.

Odkleić zewnętrzną listwę za pomocą opalarki.

MONTAŻ
Usunąć resztki dwustronnej taśmy samoprzylepnej
ze słupka drzwi.

Oczyścić miejsce klejenia słupka drzwi roztworem
heptanu.

Przykleić zewnętrzną listwę w odpowiednim miejs-
cu.

Zaczepić :

- prowadnicę szyby ,

- zewnętrzną listwę uszczelniającą .

18598



56A-2

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzna listwa ozdobna słupka tylnych drzwi: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

56A
DEMONTAŻ

Wymontować:

- zewnętrzną listwę uszczelniającą,

- prowadnicę szyby.

- szybę stałą (patrz Szyba stała drzwi bocznych
tylnych: Demontaż / Montaż),

Wsunąć nóż do mastyki między słupki drzwi i
zewnętrzne listwy.

Odkleić zewnętrzne listwy za pomocą opalarki.

MONTAŻ
Usunąć resztki dwustronnej taśmy samoprzylepnej
ze słupków drzwi.

Oczyścić miejsce klejenia słupków drzwi roztworem
heptanu.

Przykleić listwy ozdobne w odpowiednich miejs-
cach.

Zamontować:

- szybę stałą (patrz Szyba stała drzwi bocznych
tylnych: Demontaż / Montaż),

- prowadnicę szyby ,

- zewnętrzną listwę uszczelniającą .

18592



56A-3

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Kratka podszybia: Demontaż / Montaż 56A

DEMONTAŻ

Wymontować ramiona wycieraczek za pomocą
narzędzia (Ele. 1552).

Wyjąć uszczelkę (1).

Wymontować spinki(2).

Wymontować kratkę w punkcie (3) i (4).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

Momenty dokręcania:m

ramiona wycieraczki 12 Nm

18536

1
22

19094

Uwaga:

Demontaż kratek podszybia wykonywany jest w
ten sam sposób po prawej i po lewej stronie.

3

4



56A-4

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Kratka podszybia: Demontaż / Montaż 56A

MONTAŻ

Sprawdzić położenie owiewki kratki (5).

Ustawić i zapiąć kratkę podszybia w punkcie (6).

Zamontować ramiona wycieraczki (pióra wycieracz-
ki umieszczone na oznaczeniu (7)).

Dokręcić momentem ramiona wycieraczki (12
Nm).

19095

Uwaga:

Montaż kratek podszybia wykonywany jest w ten
sam sposób po prawej i po lewej stronie.

56 7



56A-5

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Lusterko zewnętrzne: Demontaż / Montaż 56A

DEMONTAŻ

Wymontować wewnętrzną osłonę.

Odłączyć złącze (1).

Wymontować:

- śruby (2),

- lusterko wsteczne.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18594

1

22



56A-6

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Szkło zewnętrznego lusterka wstecznego: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

56A

I - DEMONTAŻ STANDARDOWEGO LUSTERKA

Zabezpieczyć brzeg lusterka wstecznego przy po-
mocy taśmy maskującej.

Wywrzeć nacisk na ramię  dźwigni za pomocą
przyrządu (Car. 1363).

Odłączyć końcówki zasilające obwód usuwania
szronu.

II - DEMONTAŻ LUSTERKA 
ELEKTROCHROMOWEGO

Wysunąć kołek (1) za pomocą przyrządu (Car.
1597).

Odłączyć złącze.

III - MONTAŻ TYPOWEGO LUSTERKA

Po łączyć końcówki zasilające obwód usuwania
szronu z lusterek.

Wstawić szkło lusterka w odpowiednie miejsce.

Zamocować szkło lusterka zewnętrznego.

IV - MONTAŻ LUSTERKA 
ELEKTROCHROMOWEGO

Ponownie podłączyć złącze.

Wstawić lusterko w odpowiednie miejsce.

Zamocować ręcznie szkło lusterka.

Zablokować kołek (1).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Car. 1363 Narzędzie do zdejmo-
wania okładziny

Car. 1597 Dźw i g n i a  d o
demontażu spinek tyl-
n e g o  u c h w y t u
przytrzymującego

14166

19322



56A-7

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE
Reling: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

56A

DEMONTAŻ

Odpiąć schowki przednie i tylne (1) z belki wzmoc-
nienia dachu.

Wymontować śrubę (2).

Wymontować śruby przednie i tylne (3).

Wymontować belkę wzmocnienia dachu.

Identyczną czynność wykonać w przypadku belki
wzmocnienia dachu po lewej stronie.

Zamontować wyk ładzinę sufitową  (pat rz
Wykładzina sufitowa: Demontaż / Montaż)

Wymontować śrubę (4).

Wyjąć środkowy wspornik poprzeczki dachu.

MONTAŻ
Zamontować środkowy wspornik oraz poprzeczkę
dachu, nie dokręcając jej.

Dokręcić momentem śruby mocujące poprzeczkę
dachu (8 Nm).

Zamontować wykładzinę dachu (patrz Wykładzina
sufitowa: Demontaż / Montaż).

Momenty dokręcania:m

śruby  m o c u j ą ce
poprzeczkę dachu

8 Nm

19079

19077

Uwaga:

Jeżeli naprawa nadwozia wymaga demontażu
środkowego wspornika belki dachu, wymontować
wyk ładzinę  dachu (przestrzegać zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa).

18992



57A-1

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

DEMONTAŻ
Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego (patrz 80A, Akumulator: demontaż /
Montaż).

Odpiąć:

- osłonę mocowania (1),

- mocowanie osłony przeciwsłonecznej (2) za
pomocą płaskiego śrubokręta, a następnie opuścić
(3) osłonę przeciwsłoneczną na przednią szybę,

- Wymontować osłony przeciwsłoneczne (4) po stro-
nie lewej i prawej.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1544 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego-Car-
minat Becker

Ms. 1373 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego Phi-
lips

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śruby zespołu czołowej
poduszki powietrznej
pasażera

2 Nm

śrubę kierownicy 44 Nm

nakrętkę bieguna dodat-
niego

11 Nm

nakrętkę bieguna ujem-
nego

6 Nm

WAŻNE

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek naprawy ele-
mentu systemu bezpieczeństwa, należy koniecz-
nie zablokować modu ł elektroniczny airbag przy
pomocy przyrząd diagnostyczny (patrz 88C,
Poduszki powietrzne i napinacze pasów, Pro-
cedura blokowania modułu elektronicznego
airbag). Kiedy funkcja ta jest aktywna, wszyst-
kie linie odpalające są czasowo wyłączone, a
kontrolka na tablicy wskaźników świeci się
światłem ciągłym (przy włączonym zapłonie).

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek ope-
racji przy systemach pirotechnicznych (podus-
zek powietrznych lub napinaczy pasów) w
pobliżu źródła ciepła lub płomienia: istnieje
niebezpieczeństwo odpalenia poduszek powie-
trznych lub napinaczy.

19061

1

2

3
4



57A-2

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować częściowo uszczelki obramowania
drzwi.

Odpiąć górne okładziny (5) po stronie lewej i prawej.

Przesunąć okładziny (6), przytrzymując spinki
mocujące.

Odpiąć okładzinę (7).

Wymontować śruby (8).

Odpiąć częściowo okładziny (9) tylnego progu po
prawej i lewej stronie.

19062

111187

5

6

7

111188

111189

8

9



57A-3

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować osłonę (10).

Wymontować śruby (11).

Wyjąć element sterujący hamulcami.

Odłączyć połączenia.

Odpiąć okładzinę (12).

Odłączyć połączenia.

Wyciągnąć maksymalnie kierownicę i zablokować ją
w dolnym po łożeniu.

Popchnąć do góry moduł airbag (13).

111190

111191

10

11

111192

111193

12

13



57A-4

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Odpiąć spinkę  modułu, naciskając za pomocą
śrubokręta. 

Wyjąć moduł.

Odłączyć połączenia.

Odkręcić śrubę (14).

Wyprostować koła.

Wyjąć kierownicę.

Poluzować śruby (15).

Unieść górną część osłony (16).

18455

111194

111195

111196

14

15

16



57A-5

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Odpiąć spinki (17).

Wymontować:

- górną część osłony,

- dolną część osłony.

Nacisnąć na część (19) w celu zablokowania styku
obrotowego.

Odkręcić śrubę (20).

Odłączyć połączenia.

Wyjąć zespół styku obrotowego.

Odpiąć okładzinę (21).

111197

111198

Uwaga:

Przed demontażem styku obrotowego,
zaznaczyć jego położenie, upewniając się , że
koła są wyprostowane, a oznaczenie styku obro-
towego jest ustawione dokładnie na wprost
wskaźnika (18).

1717

18

18797

111199

19
20

21



57A-6

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować płytkę (22).

Odłączyć połączenia.

Odpiąć obramowanie tablicy wskaźników w miejscu
(23).

Wyjąć obramowanie tablicy wskaźników w miejscu
(24) oraz (25).

Wymontować śrubę (26).

Wyjąć tablicę wskaźników.

Odkręcić śrubę (27). 

Wymontować środkową konsolę (patrz 57A, Akce-
soria wewnętrzne, Środkowa konsola).

111201

111200

111202

22

23

24
25

111203

111204

111205

26

27



57A-7

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wyjąć przycisk rozruchu (28), popychając go od
wewnątrz w kierunku zewnętrznym.

Odłączyć połączenia.

Wymontować radioodtwarzacz samochodowy za
pomocą przyrządu (Ms. 1544) lub przyrządu (Ms.
1373) (zależnie od poziomu wyposażenia).

Odłączyć połączenia.

Wymontować czytnik DVD (jeżeli pojazd posiada ta-
kie wyposażenie) za pomocą przyrządu (Ms. 1373).

111308

111307

28

111306



57A-8

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Odpiąć okładzinę (2 9) obramowania zespołu ele-
mentów sterujących klimatyzacją.

Odłączyć czytnik karty.

Odpią ć  (30) zespół elementów sterujących
klimatyzacją.

Odłączyć połączenia.

Wymontować śrubę (31).

111305

111304

29

111303

111301

30

31



57A-9

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować osłony (32).

Wymontować śruby (33).

Odpiąć wyświetlacz, popychając go ku górze.

Wyjąć wyświetlacz (34).

Odłączyć połączenia.

Wyjąć czujnik nasłonecznienia (35).

Odłączyć połączenia.

111302

111300

32

33

111299

111298

34

35



57A-10

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Odpiąć  kratki (36) głośnika wysokotonowego po
stronie prawej i lewej.

Wyjąć głośniki wysokotonowe (37).

Odłączyć połączenia.

Wymontować śrubę (38).

Odpiąć (39) okładzinę schowka.

111282

111281

36

37

111286

111287

38

3939



57A-11

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować śrubę (40).

Odłączyć poł ączenia (41) poduszki powietrznej
pasażera.

Odpiąć okładzinę (42).

Odłączyć przełącznik służący do odłączania po-
duszki powietrznej.

Wymontować śruby (43).

111283

111285

4040

41

111280

111279

42

43



57A-12

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Zapamiętać ułożenie poszczególnych wiązek pr-
zewodów.

Odłączyć lampki (44) pod deską rozdzielczą po stro-
nie prawej i lewej.

Ostrożnie wyjąć deskę rozdzielczą.

CECHY SZCZEGÓLNE CZOŁOWEJ PODUSZKI 
POWIETRZNEJ PASAŻERA

Wymontować śruby (45).

Wyjąć moduł poduszki powietrznej.

MONTAŻ

I - CECHY SZCZEGÓLNE CZOŁOWEJ PODUSZKI 
POWIETRZNEJ PASAŻERA

Zamontować moduł poduszki powietrznej.

Dokręcić momentem śruby zespołu czołowej po-
duszki powietrznej pasażera (2 Nm)(46).

II - CECHY SZCZEGÓLNE MONTAŻU DESKI 
ROZDZIELCZEJ

Ustawić deskę rozdzielczą.

Podłączyć głośniki wysokotonowe.

Wsunąć deskę rozdzielczą w spinki mocujące (47)
(sprawdzić stan spinek, w razie potrzeby wymienić
je).

111278

111276

44

45

111276

111277

46

47



57A-13

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Sprawdzić prawidłowe ułożenie wiązki przewodów
elektrycznych.

Zamontować śruby deski rozdzielczej, zaczynając
od śrub środkowych.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

III - CECHY SZCZEGÓLNE STYKU OBROTOWEGO

Upewnić się, czy koła są wyprostowane.

Zamontować zespół styku obrotowego.

Podłączyć poszczególne połączenia.

Sprawdzić, czy oznaczenie styku obrotowego  jest
dokładnie ustawione naprzeciwko wskaźnika (48).  

Dokręcić śrubę (49) zespołu pod kierownicą.

IV - CECHY SZCZEGÓLNE KIEROWNICY

Dokręcić momentem śrubę kierownicy (44 Nm).

V - CECHY SZCZEGÓLNE CZOŁOWEJ PODUSZKI 
POWIETRZNEJ KIEROWCY

111198

18797

47

49

18835

UWAGA

Kierownica powinna wchodzić swobodnie w wie-
lowypusty (wielowypusty posiadają zabezpiecze-
nia przed nieprawidłowym montażem).

Nie wolno uszkodzić rowków zabezpieczenia
przed nieprawidłowym montażem.

Należy koniecznie wymieniać śrubę kierownicy
po każdym demontażu.

WAŻNE

Przy podłączaniu czołowej poduszki powietrznej
kierowcy, koniecznie podłączyć przewód masowy
przed dwoma złączami.

UWAGA

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna
dodatniego; wykonać niezbędne przystosowania
(patrz 80A, Akumulator: Demontaż/Montaż).



57A-14

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Deska rozdzielcza: Demontaż / Montaż 57A

Dokręcić momentem:

- nakrętkę bieguna dodatniego (11 Nm),

- nakrętkę bieguna ujemnego (6 Nm).

WAŻNE

Odblokować moduł elektroniczny airbag przy
pomocy przyrząd diagnostyczny (patrz 88C,
Poduszki powietrzne i napinacze pasów, Pro-
cedura zablokowania modułu elektronicznego
airbag).



57A-15

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Nawiew w desce rozdzielczej: Demontaż / Montaż 57A

DEMONTAŻ

ŚRODKOWY NAWIEW DESKI ROZDZIELCZEJ

Wymontować listwę ozdobną deski rozdzielczej.

Wymontować śruby (1).

Wyjąć środkowy nawiew.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111310

111309

1



57A-16

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Środkowa konsola: Demontaż / Montaż 57A

DEMONTAŻ

Wymontować śruby (1).

Odpiąć osłonę (2).

Odpiąć w miejscu (3) oraz w miejscu (4) górną część
konsoli.

Odłączyć połączenia.

Wymontować kompletny zespół popielniczki (5).

111259

111256

1

2

111255

111254

4

3

4

5



57A-17

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Środkowa konsola: Demontaż / Montaż 57A

Wymontować śruby (6).

Odłączyć połączenia (7).

Wyjąć konsolę (8) oraz (9).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111260

111268

6

7

111257

9

8



57A-18

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Osłona przeciwsłoneczna: Demontaż / Montaż 57A

DEMONTAŻ

Wyjąć osłonę mocowania (1).

Wymontować m o c o w a n i e  (2)  o słony
przeciwsłonecznej przy pomocy p łaskiego
śrubokręta.

Opuścić (3) osłonę przeciwsłoneczną na przednią
szybę.

Wymontować osłonę przeciwsłoneczną (4).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

19061

1

2

3

4



57A-19

AKCESORIA WEWNĘTRZNE
Uchwyt przytrzymujący: Demontaż / Montaż 57A

DEMONTAŻ

Wyjąć zaciski (1), przy pomocy przyrządu (Car.
1597).

Wymontować klamkę.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Car. 1597 Dźw i g n i a  d o
demontażu spinek tyl-
n e g o  u c h w y t u
przytrzymującego

19070

1



59A-1

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Przednie pasy bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

DEMONTAŻ

Zablokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego (patrz MR 395, Mechanika, 80A, Akumula-
tor: Demontaż/Montaż).

Wymontować:

- wykładzinę dolną  ś rodkowego słupka (patrz
Okładzina dolna ś rodkowego słupka:
Demontaż / Montaż),

- (patrz Górna okładzina środkowego słupka:
Demontaż / Montaż).

Odpiąć  klamrę pasa bezpieczeństwa poprzez
naciśnięcie blokady (1).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śruby  m o c u j ą ca
regulację wysokości
klamry

21 Nm

śruby mocują ce pas
bezpieczeństwa

21 Nm

WAŻNE

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z systemem bezpieczeństwa (lub w jego
pobliżu) należy koniecznie zablokować moduł
poduszki powietrznej za pomocą  przyrząd dia-
gnostyczny. Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie
linie odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie).

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub napi-
naczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub płomienia:
istnieje ryzyko odpalenia poduszek powietrznych
lub napinaczy.

WAŻNE

W przypadku wymiany elementów bezpieczeństwa
w następstwie uderzenia (patrz MR 395 Mecha-
nika, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów bezpieczeństwa, Procedura naprawy).

18828



59A-2

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Przednie pasy bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

Wymontować:

- śrubę (2),

- górną przelotkę pasa.

Wymontować śrubę (3).

Wymontować pas bezpieczeństwa.

Regulacja wysokości klamry

Wymontować śrubę (4).

Wymontować element regulacyjny wysokości
klamry.

111390

113602

113603



59A-3

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Przednie pasy bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A
MONTAŻ

Zamontować:

- zwijacz pasa bezpieczeństwa,

- górną przelotkę pasa.

Dokręcić momentem:

- śruby mocująca regulację wysokości klamry
(21 Nm).

- śruby mocujące pas bezpieczeństwa (21 Nm),

Zamontować:

- wykładzinę dolną  środkowego słupka (patrz
Okładzina dolna ś rodkowego słupka:
Demontaż / Montaż),

- wykładzinę górną środkowego słupka (patrz Górna
okładzina środkowego słupka: Demontaż /
Montaż).

Podłączyć akumulator (patrz MR 395 Mechanika,
80A, Akumulator: Demontaż/Montaż).

Odblokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrząd diagnostyczny (patrz MR 395 Mechani-
ka, 88C, Poduszki powietrzne i napinacze
pasów, Procedura blokowania modułu elektroni-
cznego airbag).

UWAGA

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna
dodatniego; wykonać konieczne przystosowania.



59A-4

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Tylny pas bezpieczeństwa

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

DEMONTAŻ
Zablokować moduł elektroniczny airbag za pomocą
przyrządu diagnostycznegoprzyrząd diagnostycz-
ny (patrz  MR 395, 88C, Poduszki powietrzne i na-
pinacze pasów, Procedura blokowania modułu
elektronicznego airbag).

Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego (patrz MR 395, 80A, Akumulator: Demontaż/
Montaż).

Wymontować:

- okładzinę płata tylnego bocznego (patrz Okładzina
tylnego boku: Demontaż / Montaż),

- (patrz Poszycie nadkola tylnego: Demontaż /
Montaż). 

Wymontować śruby (1 ) górnej przelotki pasa
bezpieczeństwa.

Wymontować:

- śrubę zwijacza pasa bezpieczeństwa,

- pas bezpieczeństwa.

MONTAŻ
Zamontować pas bezpieczeństwa.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę  mocującą  pas
bezpieczeństwa

21 Nm

WAŻNE

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z systemem bezpieczeństwa (lub w jego
pobliżu) należy koniecznie zablokować moduł
poduszki powietrznej za pomocą  przyrząd dia-
gnostyczny. Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie
linie odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie).

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub napi-
naczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub płomienia:
istnieje ryzyko odpalenia poduszek powietrznych
lub napinaczy. 

WAŻNE

W przypadku wymiany elementów bezpieczeństwa
w następstwie uderzenia (patrz MR 395, 88C,
Poduszki powietrzne i napinacze pasów
bezpieczeństwa, Procedura naprawy).

113610

113611



59A-5

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Tylny pas bezpieczeństwa

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A
Dokręcić  momentem śrubę mocującą pas
bezpieczeństwa (21 Nm).

Zamontować:
- okładzinę nadkola(patrz Poszycie nadkola tylne-
go: Demontaż / Montaż), 

- okładzinę płata tylnego bocznego (patrz Okładzina
tylnego boku: Demontaż / Montaż).

Podłączyć akumulator (patrz MR 395, 80A, Akumu-
lator: Demontaż/Montaż).

Odbl

okować modu ł elektroniczny airbag za pomocą
przyrządu diagnostycznegoprzyrząd diagnostycz-
ny (patrz  MR 395, 88C, Poduszki powietrzne i na-
pinacze pasów, Procedura blokowania modułu
elektronicznego airbag).

UWAGA

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna
dodatniego; wykonać konieczne przystosowania.



59A-6

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Tylny środkowy pas bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

DEMONTAŻ
Wymontować:

- oparcie 2/3 tylnej kanapy (patrz Oparcie tylnej ka-
napy: Demontaż / Montaż),

- (patrz Pokrycie oparcia tylnej kanapy 1/3 i 2/3:
Demontaż / Montaż).

Odpiąć przelotkę klamry (1).

Wymontować:

- śrubę (2),

- zwijacz pasa bezpieczeństwa.

MONTAŻ
Ustawić w prawidłowym miejscu zwijacz pasa
bezpieczeństwa.

Dokręcić momentem śrubę mocującą zwijacz
pasa bezpieczeństwa (21 Nm).

Zamontować:

- wykładzinę oparcia 2/3 tylnej kanapy (patrz Pokry-
cie oparcia tylnej kanapy 1/3 i 2/3: Demontaż /
Montaż).

- oparcie 2/3 tylnej kanapy (patrz Oparcie tylnej ka-
napy: Demontaż / Montaż),

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą zwijacz
pasa bezpieczeństwa

21 Nm

113628

113631



59A-7

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Zamek klamry przedniego pasa bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

DEMONTAŻ

Odpiąć  klamrę pasa bezpieczeństwa poprzez
naciśnięcie blokady (1).

przesunąć fotel przedni maksymalnie do tyłu.

Wymontować:

- śrubę (2),

- mocowanie k lamry przedniego pasa
bezpieczeństwa.

MONTAŻ
Ustawić w prawidłowym miejscu mocowanie klamry
pasa bezpieczeństwa.

Dokręcić momentem śrubę mocowania klamry (21
Nm).

Momenty dokręcania:m

śrubę  m o c owania
klamry

21 Nm

18828

18628-1



59A-8

AKCESORIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Zamek klamry tylnego pasa bezpieczeństwa: Demontaż / Montaż

FAZA DOKUMENTACJI 2

59A

DEMONTAŻ
Wymontować siedzenie tylnej kanapy (patrz Sied-
zenie tylnej kanapy: Demontaż / Montaż).

Wymontować:

- śruby (1),

- zamki pasów bezpieczeństwa.

MONTAŻ
Zamontować mocowania k lamer pasów
bezpieczeństwa.

Dokręcić momentem śruby mocujące zamki
pasów bezpieczeństwa (21 Nm).

Zamontować siedzisko tylnej kanapy (patrz Siedze-
nie tylnej kanapy: Demontaż / Montaż).

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące zamki
pasów bezpieczeństwa

21 Nm

111574
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