Jak wymontować i zamontować akumulator w Passat B5
FL
Jak wymontować akumulator w VW Passat B5 FL - Na demontaż akumulatora w
samochodzie VW Passat B5 FL musimy sobie zarezerwować około 20-30 minut. Nie jest to
skomplikowany montaż, dlatego każdy powinien sobie z nim poradzić sami. Natomiast
dodatkowa pomoc się przyda gdy mamy przewód podciśnienia poprowadzony wzdłuż
podszybia.

W pierwszej kolejności wyciągamy uszczelkę i zdejmujemy plastikową pokrywę, pod którą
znajduje się akumulator, filtr powietrza, serwo.

Element na który musimy bardzo uważać to przewód podciśnienia który wchodzi w przegrodę
i dalej idzie do silnika. Aby wyjąć akumulator bez demontowania podszybia należy go
rozłączyć, dzięki temu będziemy mogli wymontować nasz akumulator, dla bezpieczeństwa
należy do minimum ograniczyć manewrowanie tym przewodem, gdyż drugi koniec wchodzi
do serwa i może się poluzować lub wyłamać, a pamiętajmy że od niego zależy sprawność
naszych hamulców!

Jeśli przewód podciśnienia mamy wypięty, możemy odpiąć odpowietrzenie akumulatora
znajdujące się po jego prawej stronie. Teraz zostaje nam tylko odkręcić mocowanie
akumulatora z lewej strony, do tego będziemy potrzebowali klucza nasadowego z końcówką
13 na przedłużce.

Stopka odkręcona, zostają nam tylko klemy, do tego będzie potrzebny klucz płaski 10,
pamiętamy odkręcamy w pierwszej kolejności minus, następnie plus, uważająć aby nie
zrobić zwarcia! Klemy możemy poluzować za pomocą płaskiego wkrętaka.

Wymontowanie akumulatora z VW Passat B5 FL
Zostaje nam wyciągnięcie pacjenta, akumulator podnosimy do góry i wyciągamy do siebie pod
kątem, czasami wychodzi prawie pionowo, może delikatnie zahaczyć o podszybie, ale nie
powinno być większego problemu z jego wyciągnięciem. Przewód podciśnienia należy lekko
odgiąć aby nasz akumulator miał więcej miejsca, tutaj pomocna będzie druga osoba która nam
go przytrzyma, możemy go też zahaczyć za pomocą drucika tak aby nie przeszkadzał. Nowy
akumulator montujemy w odwrotnej kolejności, pamiętając, że najpierw zakładamy plus
następnie minus. Czopy można przesmarować środkiem do klem, nie przesadzając z ilością,
gdyż może to pogorszyć przewodnictwo elektryczne i w efekcie, będziemy mieli problem z
odpaleniem na nowym akumulatorze. Czasem zdarza się, że przy rozłączeniu akumulatora
możemy stracić pamięć radia, będzie wtedy potrzebny kod do odblokowania w niektórych
modelach!

Czas: 20-30 Minut
Stopień trudności: średni
Narzędzia: klucz 10, Klucz nasadowy 13 z przedłużką, wkrętak płaski
UWAGA: przewód podciśnienia

