


sonypolicka
Note
Jako první se vycvaknou plastové mřížky v plechu pod přednímoknem,vyšroubuje se plech a vyndá.Mřížky drží každá na dvou příchytkách aplech drží šroubky na křížovej šroubovák.Pak se musí sundat volant,aby šeldemontovat plast kolem volantu co zakrývá spínací skříňku a páčkublinkrů.Pokud nejde volant sundat když někdo nemá stahovák,jde ten plastnaříznout a vyndat.Na autě na kterém jsem to dnes sundaval byl prasklý a šelvykroutit.Pak se povolí šrouby držící přístrojvku k výztuze kabiny.šroubkyna desítku klíč zespoda (4 ks)













sonypolicka
Note
Potom se vytáhnou čudlíky na ovládání topení(ty tři čtverečky) a vycvaknemřížka pod nimi.Tím se uvolní celá přístrojovka,kterou můžeme přizvednout ajejí pravou stranu vychýlit jako k sedačce spolujezdce.Drží jí jen husí krkykteré se taky vytáhnou.Ty co přivádějí vzduch do bočních výduchů.Nemusí seodpojovat žádná elektrika od vypínačů ani náhon tachometru.Když jsem todělal s vyndaným volantem,musel jsem vše odpojit a přístrojovku jsem mělvyndanou venku z auta.Ale nutné to není.Po odendání přístojovky se povolí odtopení plastové kapsy na rozvod vzduchu-každá drží na třech šroubech.











sonypolicka
Note
Pojejich vyndání se ukážou šrouby co drží topení-z každé strany dva na křížáka ve spodní části dva na desítku klíč k výztuze kabiny-na stejných držácíchje připevněný i svazek elektroinstalace-pásky se odjistí a svazek vyytáhnemimo.Povolí se hadice přívodu vody do topení-vyteče jen minimální množstvívody které je v radiátoru.







sonypolicka
Note
Pak se odojí kabel ukostření(hnědý)-je na plechu v místě pod tachometrem nadesítku klíč.Pak odpojíme dráty od vypínače topení a celé topení se dávytáhnout.Drží ještě na drátech do svazku,ale nechá se s ním i tak dobřemanipulovat.



sonypolicka
Note
Topení je ze dvou polovin které se od sebe musí oddělit-je tojen secvaklé-šroubovákem to jde od sebe.Po rozlousknutí se část s radiátorempoloží zpět a zbyde nám část s motorkem.Odpojíme od motůrku konektory a měliby se odpojit i dráty od odporu,ale tam  bývají konektory přirezlé a jeriziko poškození držáku odporu-je z nějakého papíru-tak se celý odporvycvakne z plastu topení.Tím se uvolní polovina kterou si vyndáme.







sonypolicka
Note
Motůrek v tělěse topení drží dvě pružiny které se vycvaknou a vyndají.Celýmotůrek se vytlačí směrem za vrtulkou.Vyfotil jsem i cedulku na něm(bylanatržená)ale číslo se dá přečíst.Myslim že nový motůrek stál kolem čtyřechtisíc.















sonypolicka
Note
Když je to takhle rozebrané je dobré vyměnit vadné žárovky kterými jepodsvětlen panýlek topení.Jsou tam dvě celosklo samostatně vyměnitelné.Ataky se může zezadu do budíků.To je celý.Takže ten volant se vyndavá spíšaby se vytáhnul ten plast přes spínačku,vlastní demontáž topení to nijaknebrání.





sonypolicka
Note
Ještě přidám fotky stahováku a auta na kterém jsem to dělalkdysi-mysli že to bylo 309 D-bude to vidět na fotce.Dnes jsem to dělal na208 D.
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