
 
 

Monteringsanvisning For Airbag 

 

 

IKKE BRUK DRILL, kun håndverktøy. Før du begynner er det viktig at du sørger 

for at du har riktig verktøy før du starter jobben. Denne jobben går ut på å 

flytte innmaten fra din originale airbag til den nye airbaggen. Dette er hva du 

trenger. 

 

- Stor flat skrutrekker 

- Varmepistol/hårføner 

 

1. Start med et rent arbeidsbord, bruk gjerne en microfiber klut i prosessen 

for å ikke lage riper/skitne til den nye airbaggen.  

 



 
 

2. Langs hele airbaggen sitter det klips/tapper som holder innmaten på 

plass. Utsende på disse varier fra bilmodell til bilmodell. Prinsippet er det 

samme på alle bilmodeller. Noen tapper er i plast andre er i metall. I 

dette tilfellet må de varmes litt opp for å kunne bøyes ut. Bruk en 

varmepistol eller hårføner for å varme opp disse og vippe de ut. Gjør 

dette langs hele airbaggen. 

 
 



 
3. Når du har utført arbeidet i steget over kan du løfte av selve braketten. 

Denne er det veldig viktig at du drar rett opp. Se også til å ta bilder av 

plasseringen av denne for lettere montering siden. Fjern også 

koblingstykket som sitter under braketten. Følg også nøye med på 

hvordan denne er montert (spesielt retning) Airbaggen vil du se rett 

under. Denne er det veldig viktig å ikke skade/stikke hull på. 

 

 
 

 



 
4. Ta ut selve airbagg innmaten ved å dra den rett opp og plasser den i den 

nye airbaggen. Pass på å plassere den i samme stilling som den har vært i 

tidligere. Monter tilbake koblingstykket samt braketten. Monter disse 

akkurat som det har vært tidligere. Press braketten forsiktig nedover og 

sørg for at alle klipsene kommer i sporene. 

 

 
 

5. Varm opp metallklipsene som tidligere og vipp inn klipsene eller bank de 

inn med en stor flat skrutrekker. 

 

 



 
6. Sørg for at alt sitter slik det skal sitte og at alt er som tidligere. Airbaggen 

er nå klar til installasjon.  

 


