
Audi E -Tron Monterings beskriving 
Verktøy som behøvs


8mm pipe 

10mm pipe

13mm pipe


                      	        M8 XZN pipe

 Brekkverktøy for panel


Trekke streng 

Først så løsnes venstre fram stol med M8 xzn pipe.

Trekk frem stolen så langt det går uten å løsne kontaktene 

som går fra stol til golv


Viktig!!!!!

Pass på den gule kontakten fra 

stol til golv. Om denne løsnes så 
får man feil på airbag og den 

feilen må slettes med diagnose.

Caption



Original forsterker sitter i bakkant av senter konsoll

Først så løsnes deksel som sigarett tender uttak sitter i. 


Denne sitter med klips og må brekkes bort med panel jern.

Bruker å sitte veldig fast så ta i. Løsn kontakt og legg til siden

Så må bolt løsnes inne i konsollen for å løsne 
bakre panel

Caption



Trekk så hele bakre panel bakover. Sitter veldig 
fast så ta i . Begynn på toppen. Bruk panel jern

Løsne kontakter til klima panel og legg til siden

Bakside av orginal forsterker. Ta bort den store 
kontakten til høyre ( Quadlock ) 



Ta bort golvlisten som går fra baksete og fram til 
sparke panel. Den løftes opp og trekkes ut fra

 b stolpen. Ta bort sparke panel og deksel under 
hanskerommet.


Trekk så Musway P&P kabel fra senter konsoll 
under teppet gjennom den lille åpningen på 
siden.

 Dra kabel fra senter konsoll og ut.

Dra opp teppet så du kommer til. Vedlig trangt 
men det går



Trekk frem Musway P&P kabel under teppet og 
opp gjennom hull til orginal kontakter til stolen. 
Skjær ett lite snitt i teppet så får du bedre plass



Monter orginal stereo kabel med Musway P&P 
kabel og trykk det inn så langt det går. Da er du 
koblet til det orginale systemet.



 

Ferdig montert. Finns plass på under siden av 
forsterker til å legge skjøten. 


VIKTIG!!!

Vær forsiktig så du ikke ødelegger kabler og 

kontakter

Monter så tilbake de deksel som du løsnet. 

Glem ikke å koble tilbake strøm til sigarett tender 
uttak og kabler til klima panel



Så er det dags å dra strøm kabel.


VIKTIG!!!


Det absolutt siste steget er å koble strøm 
til forsterkeren. Dra alle kabler og kobl til 

allt før du monterer strøm kabelen på 
strøm plinten i motor rommet



 

Løft opp panseret og dra bort gummi list til plast 
panel under vindusviskere. Løft opp plast panel 
og lokaliser gummi gjennom føring

Kabel gjennom føring i torped vegg



 

Dra strøm kabel gjennom gummi gjennom føring. 
Bruk trekke rør

Kabel kommer ut under hanskerommet



 

Dra strøm kabel bak til forsterker under teppet



 

Jord kabel kobles til bilens orginale jordings 
punkt ved b stolpen under teppet



 

Kobl til strøm og jord kabel til forsterker.

Viktig!!!  Sjekk att du har koblet rett pluss og 
minus. Ta bort sikring i sikrings holderen på 
Musway kablage da vi ikke bruker den strøm 
koblingen


Kobl på Musway P&P kontaktene 



 

Borr hull i plast dekselet og dra strømkabel 
gjennom til strøm plint. Monter sikring og kobl på 
strømmen



 

Sjekk att allt er koblet rett og slå så på stereoen. 
Musway forsterkeren skal lyse opp og det skal 
komme lyd i stereoen. Om allt virker som det 
skal skru fast forsterkeren i matten i gulvet. 
Monter tilbake gulv listen og sparke panelen og 
dekselet under hanskerommet. 

Monter tilbake passasjer stolen. 

Gratulerer 

Da er det bare å nyte den nye 
lydopplevelsen i din Audi E-Tron






