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Förslag på verktyg:
•Ringnyckel 8mm
•Polygrip
•Torx 25 
•Stjärnmejsel
•Spårmejsel

Sid.1

1. Innehållsöversikt optiflow.
2. Demontera luftkanalen (1). 3. Demontera luftkanalens förfilter (2).

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att 
dessa är rena från smuts och partiklar. 
Kontrollera även att filtrets insida är rent. 
Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant 
innan montering! 
Undersök slangar efter deformeringar, sprickor 
eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara 
i gott skick. Byt vid behov! 
Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av 
BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.
Kontrollera före och efter provkörning att allt 
sitter fast ordentligt. 



Sid.2

10. Montera sportfiltret (13). Drag åt lätt, en-
dast så filtret greppar.

11. Återmontera luftkanalen (1) . Använd skå-
ran i plåtens överkant (14) för att fästa kanalen 
i avskärmningsplåten. Tryck nedåt.
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4. Demontera kablaget (3) från luftfilterlådan 
och insugningsslangen (4) från luftmätaren. 
Använd spårmejsel enligt bild för att demon-
tera kontaktstycket.

5. Demontera luftfilterlådan (5) från bilen. 6. Använd original gummistyrningar (6) för 
monteringen.

7. Montera samman plåtarna med hjälp av 
medföljande skruvar (7). Demontera luftmä-
taren (8) från luftfilterlådan och montera den 
med hjälp av de medföljande klipsen och 
originalskruvarna, i avskärmningsplåten enligt 
bild. Montera staget (9). Glöm ej montera 
plast-skyddet på staget.

8. Demontera plastklipset (10). Skruva ur skru-
ven (11).

9. Montera plåten i bilen. Tryck ner avskärm-
ningsplåtens styrtappar i gummistyrningarna 
(se bild 6). Montera insugningsslangen (4) 
på luftmätaren. Skruva fast staget i innerskär-
men (11) med originalskruven. Använd gum-
mibrickan mellan stag och kaross. Staget (9) 
är justerbart i sidled. Fäst kablaget (12) med 
originalklipsen i de förborrade hålen i plåten.
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