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DEMONTEREN VAN HET PANEEL NAAST ]IET INSTRUMENTENPANEEL

1. Trek de knopJes van de bedleningshendels
voor de veruarming (fig. f ).

VenriJder de moer, die zich direct naast het
instrumentenpaneel, achter de ondgrste stoot-
rand bevindt (flg. 2).
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Verwllder de bout, waarmee het handschoenen-
kastle ls verbonden met de steun op de vertF
kale kokerbalk (fig. 3 en 4).

4. Venrflder nu de krulskopschroeven.

Het demonteren van bovengenoemd paneel ls o.a.
aan te bevelen voor werkzaamheden aan de
spannlngregelaar, het rultewissermechanlsme en
de pomp van de rultesproeler (zle 5-80-1).

Flg. 3

Flg, 4

ri

I

), la a Àll-'rrrl
trll
l\ I
r.-..:



DAF :;Tj*"'*'ruct'es
Dashboard

1-79.2

1.

DEMONTEREN VAN HET PANEEL ONDER DE VOORRUIT

VenrlJder het paneel naast het Instrumenten-
paneel en neem het lnstrumgntenpaneel los,
zoals op blz. I en 2 ls beschreven. De aanslul-
tlngen van het lnstrumentenpaneel behoeven
niet te worden losgenomen, daar het voldoen-
de ls het instrumentenpaneel lets weg te trek-
ken.

Verwljder het middenstuk.

VenrlJder de moeren onder de stootrand
(fis. 5).

Haal de bekledlng ult de opbergvakjes en ver-
wlJder de nu zichtbare kruiskopschroeven
(fis. 6).

In de bovenplaat zlJn de kanalen ultgespaard voor
de luchttoevoer naar de voorrult. De luchttoevoer-
kleppen aan de uitelnden kunnen niet worden ge-
demonteerd. De randen van de opbergvakles kun-
nen vbnaf de onderzlJde van de plaat worden ge-
demonteerd.
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HET INBOUWEN VAN EEN AUTO.
RADIO

Neem de stootrand, mldden, los (fig. 7).

Aan de binnenzllde van de stootrand is duide-
liJk de metalen verstevlglngsstrlp te zlen, welke
speciaal, ten behoeve van een autoradio, in
het kunststof is aangebracht.
Snljdt, vanuit de blnnenzllde van de stootrand,
drie gaten in de stootrand volgens flg. 8.

Monteer de autoradlo In de stootrand.

VenriJder het paneel naast het Instrumenten-
paneef (zle blz.1l.

Stroop de rubber kachelslangen, welke zich
boven op de kachel bevinden naar beneden.

VerwiJder de bouten, waarmede de kunststof
voet van de kachel op de vloer van de cabine
ls vastgezet.

Kantel de kachel naar voren (fig. 9).
Achter de kachel bevinden zich 7 aansluit-
kabels, te weten :

a. Twee plus kabels, welke op de kachel ziln
aangesloten.

b. Twee kabels, samengevoegd in één mes-
contact. Dit ls de massa kabel van de
kachel.
Sluit op dit contact een massakabel voor
de autoradio aan. Trek de kabel door één
van de ovale gaten ln de afdekplaat van het
dashboardmldden (flg. 10).

c. Twee witte kabels, welke eveneens door de
ovale opening ln de afdekplaat getrokken
wordt en aangesloten wordt op de luld-
sprekeruitgang van de radio.

d. Eén zwarte kabel nr.26, welke ook door de
ovale opening wordt getrokken en aan-
gesloten wordt op de pluskabel van de
radio.

8. Monteer de antenne en slult de antennekabel
op de radlo aan.

9. Demonteer het bovenste bekledingspaneel van
de achtenÀ,and. Achter dlt paneel bevinden
zich twee witte kabels. Sluit de twee kabels
aan op de luidspreker.

10. Laat de radio proefdraaien.

11.Zet alle losgenomen onderdelen weer op hun
plaats vast.
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