
ATENÇÃO: Este procedimento deve SEMPRE ser executado por 
profissionais COM COMPETÊNCIA em manuseio de Volantes que 
possuam Bolsas de AirBag. RECOMENDAMOS EXPRESSAMENTE 
que se certifiquem antes da instalação que o profissional possua 
estes conhecimentos.

Manual de Montagem - Volante GL-R

1. Retirada do AirBag e Volante Original

A) O Volante possui 2 (Duas) Travas de Fixação no AirBag, elas estão 
posicionadas ambas na parte Traseira, sendo 1ª Lado Esquerdo, 
2ª Lado Direito. 

B) Com os procedimentos de segurança devidamente feitos , gire o 
volante em 90 graus para qualquer lado, dessa forma, a trava da
Bolsa irá aparecer (conforme foto). Se necessário desencaixa a parteBolsa irá aparecer (conforme foto). Se necessário desencaixa a parte
superior du painel para ter acesso a trava. Com uma chave de fenda
de tamanho adequando, puxe a trava para o lado, para soltá-la do 
dente. Após soltar um lado a Bolsa já esta solta, mas se necessario,
repita na trava do outro lado.

C) Após soltar a Bolsa, solte o Plug Amarelo que liga a mesma aos
contatos no Volante.  

D) Por último solte o Parafuso central da Barra de Direção para a D) Por último solte o Parafuso central da Barra de Direção para a 
remoção do Volante. Mas antes alinhe o volante.

2. Retirada e Instalação dos Comandos e Borboletas

O Volante Lotse GL-R utiliza os Comandos e Borboletas Originais do 
seu Volante, siga as orientações descritas abaixo para remoção e 
instalação correta:
A) Desencaixe o Plug Eletrônico dos fios da borboleta (verde) que 
entram na Placa Central. 

B) Os Comandos do B) Os Comandos do Volante Original são presos por apenas 1 (um) 
parafuso cada,  solte-os desapertando com uma chave Philips, 
desencaixe com cuidado as duas placas, com cuidado também 
desencaixe do volante o chicote que liga os comandos a placa central. 
Obs. Guarde os parafusos originais nos locais certos no próprio 
volante que desinstalou, para não perder.

C) Após remover a placa de comandos, irá visualizar um parafuso
embutido no volante, esse parafuso fixa a borboleta, solte-o e embutido no volante, esse parafuso fixa a borboleta, solte-o e 
remova-a com cuidado, assim como o fio da borboleta, que já foi
desconectado anteriormente.

D) Com o mesmo Cuidado que removeu os Componentes, encaixe-os 
no  Volante GL-R, prendendo os comandos agora com os parafusos 
que acompanham o Volante GL-R (foto abaixo), que já estarão 
previamente fixados no local correto. 
Mas atenção não há necessidade de apertá-los com força, apenas Mas atenção não há necessidade de apertá-los com força, apenas 
encoste.

4. Instalação do Volante GL-R

A) Encaixe o Volante Lotse GL-R na barra de direção do carro, 
conforme alinhamento do Volante retirado e fixe o Parafuso 
removido do Volante Original. 

B) Conecte o Plug do AirBag  (amarelo).

C) Encaixe um dos aros da Bolsa do Airbag por trás do dente da 
estrutura do GL-R, exatamente como no original (Foto abaixo).estrutura do GL-R, exatamente como no original (Foto abaixo).

D) Após encaixar um lado, pressione a Bolsa contra o Volante,
fazendo um movimento de buzina, a outra trava encaixará sozinha. 

D) Encaixe os cabos dos comandos e borboletas nas canaletas e 
fixe com a dupla-face que já esta devidamente posicionada 
no GL-R.

Foto B – Trava da Bolsa do AirBag atrás do Volante 

Foto D – Parafuso de fixação dos Comandos 

Foto C - Travas da Bolsa de Airbag.


