ARMojster
Demontaža / montaža volanskega obroča
Vodič vam bo prikazal primer avtorjevega postopka demontaže in montaže volanskega obroča na
vozilu Alfa Romeo 156. To ni uradni postopek in ga vsak posameznik izvaja na lastno odgovornost.
Avtor vodiča ni odgovoren za vse morebitne težave in poškodbe nastale ob uporabi vodiča ter z njimi
povezanimi stroški.
za modele: 156 (postopek je v osnovi podoben tudi za preostale modele)
izvedenke: sedan, karavan
letniki: 1997-2001
potrebno orodje: manjši ploski izvijač, inbus 5, gedora 24mm
potrebni nadomestni deli: volanski obroč
zahtevnost opravila: lahko | srednje | težko

avtor slik: Scremer
avtor teksta: Scremer
vodič uredil: Scremer
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1.) Najprej poskrbite za
svojo varnost in kot prvo
odklopite akumulator vozila
(slika 1). Odstranitev
pozitivni (+) pol iz
akumulatorja in počakajte
10 minut. Na ta način
zagotovite, da v vozilu ni
več napetosti in zmanjšate
možnost kratkega stika v
zračni blazinah.
slika 1
2.) Najprej je potrebno odstraniti
zračno blazino. Zračna blazina je
fiksirana na volanski obroč z
dvema inbus vijakoma velikosti 5
(slika 2). Vijaka najdete v odprtini
na levi in desni strani (slika 3).
Odvijte oba vijaka.
slika 2

slika 3
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2.) Po odvitju obeh vijakov previdno potegnite zračno blazino k sebi, toliko, da si omogočite dostop do
električnega vodnika na zadnji strani (slika 4). Za odklop vodnika uporabite manjši ploski izvijač.
Vodnik potisnite navzven (slika 5).

slika 4

slika 5

3.) Z manjšim ploskim izvijačem odpnite konektor za hupo (slika 6).

slika 6

3

4.) S prsti odstranite plastično varovalo vijaka (slika 7), ki drži volanski obroč na drogu.

slika 7
5.) Odvijte vijak s ključem/gedoro dimenzije 24 (slika 8).

slika 8
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6.) Predno volanski obroč odstranite z droga se prepričajte da je poravnan oziroma si natančno
zapomnite pozicijo krakov. Nato volanski obroč potegnete iz droga proti sebi. Če ne popusti takoj si
med vlečenjem pomagajte z zmernimi udarci z roko po volanskem obroču. Med snemanjem
volanskega obroča pazite na kable (slika 9). Najprej skozi luknjo na zadnji strani volanskega obroča
odstranite kabel z belim konektorjem in nato še daljši kabel z rumenim konektorjem.

slika 9

slika 10

7.) Volanski obroč namestite nazaj v obratnem vrstnem redu kot ste ga odstranili. Pazite na pravilno
namestitev kablov. Akumulator vozila priklopite šele ko končate z vsemi deli! Po končani montaži
preverite kontrolno lučko za zračne blazine (slika 11). Avto vžgite in če ni prišlo do napake v sistemu
moram biti lučka ugasnjena.

slika 11
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