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Emne El-beskrivelse instrumentmodul

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Beskrivelse
Instrumentmodulet er monteret i instrument-
panelet. Instrumentmodulets elektriske funkti-
oner er beskrevet i instruktion 3/2 nr: 2.0.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Udskiftning af lysindikering
Instrumentets blæser- fjernlysindikering er
oplyst med 2 lamper D. Lamperne demon-
teres/monteres ved at dreje lamperne ud af
printets bajonetfatning. Lamperne får elek-
trisk forbindelse via printbanerne omkring
hullet i fatningen.

Demontering af instrumentmodul

1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-
kontakt 220V/AC. Afbryd startnøglen.

2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter stik J3 og stik J4.
4. Demonter 4 skruer i instrumentmodulets

forplade. Skruerne er ikke vist på illustra-
tionen. Hold igen på instrumentmodulet,
således at det ikke falder ned.
Instrumentmodulet er nu demonteret.

Montering af instrumentmodul
1. Kontroller, at stikket på ledningerne C fra

tælleværkerne sidder korrekti stikket på
printet.

2. Monter instrumentet i instrumentpanelet
med 4 skruer i instrumentets forplade.
Skruerne må ikke overspændes.
Instrumentmodulet er nu monteret.

3. Monter stik J3 og J4 fra hovedlednings-
nettet i instrumentmodulet.

4. Monter batteriets polsko.

Instrumentmodul
C: ledninger med stik fra tælleværker. D: instrument-
belysningslamper. J3 og J4 stik fra hovedledningsnet.

Kontrol
1. Tilslut startnøglen.
2. Foretag prøvekørsel, og kontroller funk-

tion af speedometer, kilometer- og trip-
tæller. Kontroller, at triptælleren kan nul-
stilles

3. Kontroller, at kontrol- og advarselslamper
for P-bremse, nær- og fjernlys, blinklys,
blæser samt lille og stor varme lyser, når
de pågældende funktioner aktiveres.

4. Løft låget til bremsevæskebeholderen og
kontroller, at advarselslampen for lav
bremsevæskestand lyser.

5. Afbryd startnøglen.
6. Tilslut lader og kontroller, at kontrollam-

pen for lader tilsluttet lyser.
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7. Når køretøjet er fuldt opladet, tændes
startnøglen og det kontrolleres, at alle
lamper i batterimåleren lyser.
Bemærk: Batterilampen kan ikke umid-
delbart kontrolleres, da den kun lyser ved
specielle kombinationer af batterispæn-
ding og forbrugsstrøm.



276 Værkstedsinformation 3/2 2.0-0
Side 1 af 3

Dato 901107

Signatur LBC

Model:

Emne El-beskrivelse instrumentmodul

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Beskrivelse

Denne instruktion beskriver instrumentmodulets elektriske forbindelser. Forbindelserne er samlet i ne-
denstående liste efter funktion. Instrumentmodulets mekaniske montage er beskrevet i instruktion 3/2
nr. 1.0.

Funktion Stik Farve

Strømforsyning
36V forsyningsspænding J3-1 RT

12V forsyningsspænding J3-14 GN

0V forsyningsspænding J3-13 SW

Batterikontrol
Batterilampe J4-5 LI-WS

Ladelampe J4-6 BL-WS

Batterimåler J3-5 BL

Beskrivelse

Instrumentet er konstant forsynet med 36V fra
sikring F5. Forbindelsen er sløjfet via diagno-
sestik J2. Forsyningsspændingen anvendes til –
kontrollampen for lader tilsluttet 220V/AC.
Forsyningsspændingen ledes videre fra stikket
via RT ledning til kapacitetsmålerens 36V for-
syningsspænding.

12V forsyningsspænding fra sikring F2 til drift
af instrumentet. 12V er tilsluttet, når startnøg-
len er tilsluttet. Spændingen ledes videre fra
stikket via GN ledning til lyskontakten på in-
strumentpanelet.

0V forsyningsspænding til drift af instrumen-
tet. 0V ledes videre fra stikket til kapacitets-
måleren.

Indgang til instrumentets batterilampe fra ka-
pacitetsmåler. Lampen lyser, når spændingen
er under 1V. Spændingen er 12V, når lampen
er slukket.

Indgang til instrumentets kontrollampe fra
lademodul for lader tilsluttet. Lampen lyser,
når spændingen er under 1V. Spændingen er
36V, når lampen er slukket.

Indgang til instrumentets batterimåler fra ka-
pacitetsmåler. Batterimåleren viser fra 0 til 1/1
for indgangsspændinger mellem 0 og 2V.
(0V=ingen visning og 2V=fuldt opladet).
Udgangsspændingen fra kapacitetsmåleren kan
kun måles, når instrumentet er tilsluttet. Dette
skyldes, at instrumentets interne mod-
standsnetværk er bestemmende for spændin-
gen.
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Speedometer
Hastighedssensor J3-3 HR

Bremse
Bremsevæskestnad lav J42 GE-BR

Håndbremse J4-3 RT-WS

Kontrollamper til varme og ventilation
Blæser J3-10 BR-RT

Lille varme J3-1 GN-WS

Stor varme J3-11 GR-WS

Kontrollamper til lys
Instrumentbelysning J3-15 GR

Indgang til speedometer og kilometer- og
triptæller fra hastighedssensor. Forbindelsen
sløjfes via diagnosestik J2. Impulserne 0 til
12V fra hastighedssensoren omsættes i instru-
mentet til speedometervisning og tælles til
kilometer- og triptæller.

Indgang til advarselslampe for lav bremsevæ-
skestand fra bremsevæskebeholderens kontakt.
Lampen lyser, når spændingen er 12V. Lam-
pen er slukket, når spændingen er 0V.

Indgang til kontrollampe for håndbremse truk-
ket fra håndbremsens kontakt. Lampen er
tændt, når spændingen er 12V. Lampen er
slukket, når spændingen er 0V.

Indgang til kontrollampe for blæser fra instru-
mentpanelets blæserkontakt. Forbindelsen fø-
res videre fra stikket til stik J10 på blæser-
printet. Lampen er tændt, når spændingen er
36V. Lampen kan udskiftes, såfremt den er
sprunget.

Indgang til kontrollampe for lille varme fra
udgangen på relæ K3. Lampen er tændt, når
spændingen er 36V. Lampen er slukket, når
spændingen er 0V.

Indgang til kontrollampe for stor varme fra
udgangen på relæ K4. Lampen er tændt, når
spændingen er 36V. Lampen er slukket, når
spændingen er 0V.

Indgang til instrumentbelysning fra instru-
mentpanelets lyskontakt. Forbindelsen føres
videre fra stikket til nummerpladelygten. In-
strumentlyset lyser, når nær- eller fjernlys er
tændt.
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Fjernlys J3-9 WS

Havariblink J3-8 SW-RT

Blinklys højre J3-7 GN-SW
Blinklys venstre J4-1 SW-WS

Ikke anvendte stikforbindelser
J3-2
J3-4
J3-6
J4-4

Instrumentbelysningen er tændt, når spændin-
gen er 12V. Instrumentbelysningen er slukket,
når spændingen er 0V.

Indgang til kontrollampe for fjernlys fra multi-
kontaktens stik J22. Forbindelsen føres videre
fra stikket til forlygtens stik. Lampen er tændt,
når spændingen er 0V. Lampen kan udskiftes,
såfremt den er sprunget.

Indgang til kontrollampe for havariblink fra
instrumentpanelets havariblinkkontakt. Lam-
pen lyser, når spændingen er 12V. Lampen er
slukket, når spændingen er 0V.

Indgange til kontrollamperne for henholdsvis
højre og venstre blinklys fra ratkontaktens stik
J21. Forbindelserne føres videre fra stikket til
henholdsvis højre og venstre blinklys. Lam-
perne er tændt, når spændingen er 12V. Lam-
perne er slukket, når spændingen er 0V.
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Beskrivelse
Kapacitetsmåleren er monteret
på hængselrammen under instrumentpanelet i
venstre side. Kapacitetsmåleren måler strøm-
men, der forbruges fra og lades på batterierne
via henholdsvis strømshunt R1 (motorsty-
ringsplade) og strømshunt R2 (sæderum). Ka-
pacitetsmåleren har forbindelser til instrument-
modulet. men også til Faderen da kapacitets-
måleren til dels styres af ladeforløbet. Den
teoretiske baggrund for lader og kapacitets-
måler er beskrevet i instruktion 1/5 nr. 6.
På kapacitetsmålerens print er der monteret 2
Iysdioder, som viser følgende. når de lyser

 LD5. Kapacitetsmåleren er forsynet med en
såkaldt watchdog eller ’vagthund', der
holder øje med, at kapacitetsmålerens
mikroprocessor kører korrekt. Hvis mi-
kroprocessoren får udefra kommende
støjimpulser, eller forsyningsspændin-
gen er kortvarig ustabil, således at mi-
kroprocessoren slås ud af sit program,
vil vagthunden bringe mikroprocesso-
ren tilbage til normal funktion. Da af-
brydelsen kan have medført forkert
udlæsning til batterimåleren (og lader),
vil vagthunden samtidig tænde Iysdio-
den LD5. LD5 advarer med andre ord
om unormale driftsforhold.

 LD6. Denne Iysdiode kører parallelt med in-
strumentmodulets batterilampe og tæn-
der, når batterispændingen er under 32
V/20°C i mere end 2 sekunder.
Har batterispændingen været under 30
V/20°C i mere end 2 sekunder blinker
LD6 konstant indtil lader tilsluttes. situ-
ationerne opstår typisk ved store
strømtræk, når batterierne er dårligt
opladede eller ældede. i slutningen af
batterilevetiden vil lampen Iyse oftere
og oftere under acceleration og force-
ring af lange stejle stigninger.

Bemærk: Når forsyningsspændingen (36 V) til
kapacitetsmåleren fjernes ved de-
montage af stik eller batteriets polsko,
vil kapacitetsmåleren stille sig på 1%
(ingen prikker), når forsyningsspæn-
dingen igen tilsluttes.

Køretøjet skal stilles til ladning for at
få batterimåleren op på større visning

Demontering af kapacitetsmåler
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220V/AC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter stik J1 fra kapacitetsmålerens

sokkel.
4. Demonter printet fra hængselrammens

printclips A ved at udløse clipsenes låse-
tappe med en lille skruetrækker.

Kapacitetsmåler
A: printclips. J1: stik til hovedledningsnet. LD5: lysdiode til
indikering af unormale driftsforhold. LD6: batterilampe.

Montering af kapacitetsmåler
1. Monter kapacitetsmåleren på hængsel-

rammens printclips A. Kontroller, at clip-
senes låsetappe låser printet fast.

2. Monter ledninger med stik J1 i kapaci-
tetsmålerens sokkel.
Kapacitetsmåleren er nu monteret.
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Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Når den sidste

polsko tilsluttes, vil lysdioden LD5 blinke
kortvarigt. Blinket indikerer, at mikropro-
cessoren starter. Kapacitetsmåleren er nu i
funktion.

2. Tilslut et voltmeter i stik J1-11.
3. Tilslut startnøglen.
4. Kontroller på instrumentmodulet, at batte-

rimåleren viser 1% (ingen prikker).
Kontroller på voltmeteret, at spændingen i
J1-11 er ca. 0V.

5. Afbryd startnøglen, og tilslut lader til stik-
kontakt 220 V/AC. Kontroller efter nogen
tids ladning, at batterimpleren tæller op.
Batterimplerens visning aflæses med
startnøglen tilsluttet, men husk at afbryde
nøglen igen efter aflæsning, således at
ladningen kan fortsætte.
Kontroller på voltmeteret, at spændingen
stiger med 0.1V pr. 10-15 minutter i den
første del af ladeforløbet. Alt efter batteri-
ernes ladetilstand, kan batterimåleren
springe momentant til 82% (10 prikker) og
derefter til 100% (12 prikker). På voltme-
teret svarer dette til henholdsvis 1.6V og
2.0V.

6. Tag netstik ud af stikkontakt 220 V/AC.
7. Tilslut startnøglen, tænd for hurtig blæser,

stor varme samt nærlys. Køretøjets for-
brug er nu ca. 900W, hvilket svarer til ca.
25A batteristrøm.

8. Kontroller på voltmeteret tilsluttet stik J1-
11, at spændingen falder med ca. 0,25V pr
15 minutter.
Kontroller på instrumentmodulet, at batte-
rimåleren tæller ned med ca. 1 lysdiode pr.
10 minutter.

9. Efter kontrol demonteres voltmeteret, og
køretøjet stillet til ladning.
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Stikforbindelser i stik J1
1. Rød
2. Sort

3. Lys rød
4. Gul

5. Hvid
6. Grå

7. Brun
8. Lilla

9. Gul-hvid
10. Orange-hvid
11. Blå

12. Lilla-hvid

13. Orange
14. Gul-rød

15. Grøn-hvid

36V forsyningsspænding og måling af batterispænding
0V forsyningsspænding

Plusledning fra strømshunt R2. Måling af ladestrøm.
Minusledning fra strømshunt R2. Måling af ladestrøm.

Plusledning fra strømshunt R1. Måling af forbrugsstrøm.
Minusledning fra strømshunt R1. Måling af forbrugsstrøm.

Indgang til føler til batteritemperatur.
Indgang til føler til batteritemperatur.

100% signal fra lader. Signalet er også ført til diagnoseboks.
82% signal fra lader. Signalet er også ført til diagnoseboks.
Styresignal til instrumentmodulets batterimåler. Signalet 0-2V svarer
til fra 0 til 1/1 på batterimåleren.
Bemærk: Signalet 0-V kan kun mples, npr instrumentmodulet er til-

sluttet. Såfremt instrumentmodulet ikke er tilsluttet korrekt,
vil signalet være omkring 5V og kan ikke anvendes til kon-
trolmåling af kapacitetsmåleren.

Signal til instrumentmodulets batterilampe.

Relækontakt til motorstyringens sikkerhedssystem.
Relækontakt til motorstyringens sikkerhedssystem. Kontakten er af-
brudt når kapaciteten er på 0. Køretøjet kan ikke køre.

Indgang fra nøglekredsløb. Signalet er 36V, når startnøglen er tilsluttet.
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Beskrivelse
Diodeprintet indeholder to modstande og to
dioder. Dioderne anvendes i forbindelse med
havariblinklyset, hvor de isolerer blinklyset i
højre og venstre side af køretojet. Havariblink-
lys og blinklys er beskrevet i instruktion 3/6 nr.
4.0.
Diodeprintets ene modstand er koblet i serie
med viskermotorens selvparkeringskontakt.
Modstanden reducerer viskermotorens hastig-
hed, når selvparkeringsfunktionen er aktiv, så-
ledes at der er sikkerhed for, at viskeren stopper
præcist.
Diodeprintets anden modstand er koblet i serie
med relæ K5 for at reducere spændingen til
relæspolen til 12V. Relæ K5 udkobler altlys
undtagen positionslys, blinklys og havariblink
såfremt startnøglen afbrydes, batterimåleren går
på 0, eller nødstoppet trykkes ind
Diodeprintet er monteret i hængselrammens
venstre side under instrumentpanelet.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Ringgaffelnøgle 7mm

Demontering af diodeprint
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220 V/AC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 2 møtrikker A.
4. Demonter stik J6 fra printets sokkel. Dio-

deprintet er nu demonteret

Montering af diodeprint
1. Monter stik J6 fra hovedledningsnettet i

printets sokkel.

2. Monter printet på hængselrammen med 2
skruer C, skiver B og møtrikker A.
Spænd skruerne hårdt.
Diodeprintet er nu monteret.

3. Kontroller, at der ikke er kortslutninger mel-
lem printbaner og hængselrammen.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko
2. Tilslut startnøglen
3. Tænd for nærlys, og kontroller, at nærlyset

slukkes, når nødstoppet trykkes ind
Drej nødstoppet ud igen.

4. Tænd og sluk for viskermotoren, og kontrol-
ler, at viskerens selvparkering fungerer kor-
rekt.

5. Tænd for blinklys i henholdsvis højre og
venstre side. Kontroller, at lygterne kun lyser
i den korrekte side af køretøjet.

6. Tænd for havariblinklyset. Kontroller, at
blinklygterne lyser i begge sider af køretøjet.

Diodeprint
A: møtrik. B: skive. C: skrue. J6: stik til hovedledningsnet
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Stikforbindelser i J6
Viskermotor
1. HB (lys blå)

2. HR (lys rød)

Havariblinklys
3. SW-WS (sort-hvid)

5. GN-SW (grøn-sort)

4 og 6. SW-RT (sort-rød)

Sikkerhedssystem
7. GE-RT (gul-rød)

8. RT-WS (rød-hvid)

Fra viskermotorens selvparkeringskontakt til diodeprintets mod-
stand.
Fra diodeprintets modstand til 0V via ratkontaktens viskerkontakt.

Fra katoden på diodeprintets ene diode til blinklygterne i venstre
side af køretøjet.
Fra katoden på diodeprintets anden diode til blinklygterne i højre
side af køretøjet.
Fra havariblinkkontakten til anoden på begge dioder. Når der er
12V på disse forbindelser, leder dioderne spænding til blinklyg-
terne i begge sider af køretøjet.

Fra motorstyringens sikkerhedssystem til relæ K5’s seriemodstand
på diodeprintet.
Til relæ K5’s relæspole fra diodeprintets seriemodstand.
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Beskrivelse
Køretøjets relæer for nøglekredsløb (K1),
kompoundvikling (K2), lille varme (K3), stor
varme (K4), motorstyringens sikkerhedssystem
(K5) og blinkrelæ (K6) er monteret i højre side
af hængselrammen under instrumentpanelet.
Relæer K1 til K4 er monteret i en skinne, og
relæ K5 og K6 er monteret i sokler.
Denne instruktion beskriver mekanisk og
elektrisk montage af relæerne.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Ringgaffelnøgle 7 mm
Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af relæer K5 og K6
1. Kontroller at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220 V/AC. Afbryd startnøglen.
2. Relæ K5 og K6 er monteret i sokkel, og

demonteres ved at trække relæet ud af
soklen.

Relæer på hængselramme
D: skrue. E: skive. F: møtrik. G: skrue. H: monteringsskinne.
K1: nøglerelæ. K2: kompundrelæ. K3: lille varmerelæ. K4:
stor varmerelæ. K5: sikkerhedsrelæ. K6: blinkrelæ.

3. Demonter om nødvendigt soklerne ved at
demontere skruer G. begge relæsokler skal
demonteres, da de to sokler er samlet med
feder og not.

Montering af ledninger på relæsokkel K5
Relæ K5 anvendes til at udkoble alt lys undta-
gen positionslys og havariblinklys, såfremt
batterimåleren går på 0, nødstoppet trykkes ind
eller startnøglen afbrydes. Relæ K5 trækkes af
nøglekredsløbet (K1) og leverer 12V til in-
strumentmodul samt kontakter forlys og va-
sker.
1. Demonter batteriets polsko
2. Spadeskoene i relæsoklen er forsynet med

låse, der udløses fra forsiden af relæet, så-
ledes at spadeskoene kantrækkes ud. Spa-
deskoene kan herefter udskiftes.

3. Monter ledningerne ifølge nedenstående
illustration og liste.

(Relæsokkel set fra bunden)
30: 2.5 BR 12V fra relækontakt til sikring

F3 og F2.
87: 2.5 GN 12V til relækontakt fra DC/DC

konverter.
86: RT-WS Spænding til relæspole via

modstand på diodeprint fra
motorstyringens sikkerhedssy-
stem. Modstanden på diode-
printet nedsætter spændingen
på 36V fra sikkerhedssystemet
til 12V til K5’s relæspolen.

85: SW 0V til relæspole.
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Montering af ledninger på relæsokket
K6
Relæ K6 er køretøjets blinkrelæ. Blinkrelæet er
monteret i 12V forsyningsledningen til blink-
lys og havariblink. Blinklyset aktiveres med
ratkontaktens omskifterkontakt, og havariblin-
ket aktiveres af instrumentpanelets havariblin-
kontakt S1, der via diodeprintet forsyner
blinklygterne i begge sider af køretøjet.

1. Demonter batteriets polsko.
2. Spadeskoene i relæsoklen er forsynet med

låse, der kan udløses fra forsiden af relæet,
således at spadeskoene kan trækkes ud.
Spadeskoene kan herefter udskiftes.

3. Monter spadeskoene i relæsoklen ifølge
nedenstående illustration og liste.

31: SW 0V til blinkrelæets interne sty-
ring.

49/x BR-RT 12V forsyningsspænding fra
sikring F1.

49a: LI Udgang på blinkrelæ til rat-
kontaktens blinkkontakt og in-
strumentpanelets havariblink-
kontakt.

Demontering af relæer K1 til K4
Relæer K1 til K4 er monteret på en montage-
skinne. Relæerne kan skydes ud af skinnen, når
skinnen er demonteret fra hængselrammen.
1. Demonter batteriets polsko.
2. Demonter 2 skruer D.
3. Demonter monteringsskunne H fra relæer.
4. Ledningerne til det enkelte relæ kan nu

demonteres.
5. Monter ledningerne ifølge nedenstående

illustrationer og lister.

Montering af spadesko på relæ K1
Relæ K1 anvendes i nøglekredsløbet til at
slutte 36V til motorstyringens sikkerhedssy-
stem, kontakter for varme/ventilation og vis-
keranlæg. Desuden trækkes relæ K5. K1’s re-
læspole aktiveres af startnøglens 36V via sik-
ring F5. Relæspolen er yderlig sikret med sik-
ring F10 til 0V.

A: GN-WS 36V til relæspole fra startnøgle.
B: SW-WS Fra relæspole til 0V via sikring

F10.
4: 4 RT Til relækontakt fra batteriets 36V

hovedsikring.
6: 4 BL Fra relækontakt til sikring F6, F7,

F8 og F9.
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Montering af spadesko på relæ K2
Relæ K2 anvendes til at koble 0V på motorens
kompoundvikling, når speederpedalen trykkes
ned. Kompoundviklingen kan kun aktiveres,
når motorens sikkerhedssystem er ubrudt. K2’s
relæspole aktiveres fra speederkontakt S12 og
relækontakterne slutter 0V på kompundviklin-
gen via sikring F10.

A: GE-RT 36V fra speederkontakt S12 til
relæspole.

B: SW-WS Fra relæspole til 0V via sikring
F10.

4: OR-WS Fra relækontakt til motorens kom-
poundvikling E2.

6: SW-WS Fra leelækontakt til 0V via sikring
F10.

Montering af spadesko på relæ K3
Lille varme styres af relæ K3 fra instrument-
panelets varmekontakt. Relæet kobler det ene
sæt varmetråde til 36V via sikring F6.

A: WS 36V fra sikring F7 til relæspole.
B: BL-RT Fra relæspole til 0V via varme-

kontakt S4.
4: 2.5 WS 36V til relækontakt fra sikring F6.
6: 2.5 GN Fra relækontakt til varmeelement

GN-WS og instrumentmodul.

Montering af spadesko på relæ K4
Stor varme styres af relæ K4 fra instrumentpa-
nelets varmekontakt samt motorstyringens
sikkerhedssystem. Relæet kobler det ene sæt
varmetråde til 36V via sikring F7

A: GE-WS 36V fra sikring F9 og motorsty-
ringens sikkerhedssystem til relæ-
spole.

B: BL-GE Fra relæspole til 0V via varme-
kontakt S4.

4: 2.5 WS 36V til relækontakt fra sikring F7.
6: 2.5 GR Fra relækontakt til varmeelement

GR-WS og instrumentpanel.
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Beskrivelse
Relæprintet er monteret i højre side under in-
strumentpanelet.
Printet er beskyttet af et dæksel, com er monte-
ret med 2 skruer (dæksel og skruer er ikke vist
på illustrationen).
Relæprintet indeholder:
1. Sikringer til det sekundære elsystem.
2. Relæ til nøglekredsløb (K1).
3. Relæ til motorstyringens sikkerhedssystem

for aktiveret bremselyskontakt (K4).
4. Relæer til varmesystem. (K2 og K3).
5. Relætil blinklys (K6, relæet kan udskiftes).
6. Relæ og styring til visker funktion (K5).
7. Relæprintet fungerer samtidigt som forde-

ler af forbindelser fra køretøjets hovedled-
ningsnet og ledningsnettet på instrument-
panelet.

Ledningsmontage på relæprint
Relæprintets forbindelser kommer fra 3 sepa-
rate ledningsnet.

Hovedledningsnet T
Hovedledningsnettet T indeholder alle forbin-
delser mellem instrumentpanel, motor- og sæ-
derum.
Forbindelser, der går direkte fra instrumentpa-
nelets kontakter o ginstrumentmodul til det
øvrige køretøj, er indeholdt i stik J19, der for-
binder hovedledningsnet T og instrumentpa-
nelets ledningsnet V. hovedparten af disse for-
bindelser er uafhængige af funktionerne på
relæprintet.
Hovedledningsnettet Ter forbundet til relæ-
printet med stik J18.
Forsysningsspændingerne 0V, 12V og 36V til
relæprintet bliver forsynet via hovedlednings-
nettet ved hjælp af spadeskoforbindelser (se
illustration). Varmesystemets 0V er ført i sepa-
rate ledninger og forbindes med spadeskofor-
bindelserne S.

Instrumentpanelets ledningsnet V
Forbindelserne til instrumentpanelets led-
ningsnet V består af stik J19, der er direkte
forbundet til hovedledningsnet T, samt stikke-
ne J9, J16 og J17, som monteres på relæprintet.

Varmesystemets ledningsnet U
Forbindelserne til varmesystemets ledningsnet
U går fra relæprintet i stik J6 og stik J27. Des-
uden er varmeelementernes 0V forbundeti spa-
deskoforbindelserne S, der via hovedlednings-
nettet føres direkte til strømshumt R2 i sæde-
rummet.

Blinkrelæ
Blinkrelæet K6 er monteret i sokkel på relæ-
printet og kan demonteres, når dækslet over
printet er demonteret.

Demontering af relæprint
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220 V/AC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter dækslet over relæprintet.
4. Demonter alle stik fra relæprintet (J6, J9,

J16, J17, J18 og J27).
5. Demonter spadesko med RT (36V), GN

(12V) og SW (0V) ledning. Demonter i
nævnte rækkefølge.

6. Demonter 6 møtrikker P.
Relæprintet er nu demonteret.

Montering af relæprint.
1. Monter 6 afstandsstykker Q på hængselra-

mens stagbolte R.
2. Monter relæprintet med 6 møtrikker P.
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3. Monter 3 ledninger med spadesko fra ho-
vedledningsnettet:
  0V: SW ledning med spadesko.
12V: RT ledning med spadesko.
36V: GN ledning med spadesko.

Bemærk: Det er meget vigtigt, at disse 3
ledninger monteres korrekt,
således at køretøjets elektronik
ikke beskadiges af forkert po-
larisering eller overspænding.

4. Monter stikkene J6, J9, J16, J17, J18 og
J27 på relæprintet. Stikkene er alle kodet,
således at de ikke kan forbyttes eller ven-
des forkert.

5. Relæprintet er nu monteret.

Slutmontage og kontrol
1. Demonter sikring F5. Sikring F5 forsyner

instrumentmodulet og relæprintets elektro-
nik med 12V forsyningsspænding. Ved at
fjerne sikringen, beskyttes elektronikken i
den indledende kontrol.

2. Tilslut batteriets polsko.
3. Mål med et voltmeter i forhold til 0Vpå

printets spadesko. Kontroller med relæ-
printets påtrykte tekst.
36V: På RT ledning måles 36V
12V: På GN ledning måles 12V.

4. Monter sikring F5. Relæprintet er nu funk-
tionsklart.

5. Kontroller følgende funktioner:
Startnøgle.
Blinklys og havariblinklys samt instru-
mentpanelets kontrollamper for blinklys.
Bremselys. Kontroller samtidigt, at køre-
tøjet ikke kan køre, når bremsepedalen er
trådt ned.
Viskerfunktion.
Blæser og varmesystem.
Foretag prøvekørsel og kontroller, at spee-
dometer virker.
Relæprintet er nu kontrolleret.

Relæprint

F1 til F7: sikringer, J6 til J27: stik, K6: blinkrelæ P: møtrik, Q:
afstandsstykke, R: stagbolt, S: spadeskoforbindelse til varme-
systemets 0V. T: hovedledningsnet. U: ledningsnet til varmesy-
stem, V: ledningsnet til instrumentpanel.
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Stikforbindelser på relæprint
Følgende liste angiver forbindelserne i relæprintets stik. Illustrationerne
viser stikkene med den orientering de har på relæprintet. Bemærk, at
tælleretningen spejlvendes, såfremt der måles ind i ledningsnettets stik.

Stik J6: Forbindelser til varmesystem
Stikben Farve Beskrivelse

1 RT 36V til blæsermotor fra sikring F3.
2 SW 0V/18V til blæsermotor via stik J9-7/J9-6 til blæ-

serkontakt S3. Spændingsniveauet er afhængigt af
kontaktens stilling.

3 GN-WS Signal fra lille varmeelement via stik J16-11 til
instrumentmodulets kontrollampe.

4 GR-WS Signal fra stor varmeelement via stik J16-12 til
instrumentmodulets kontrollampe.

Stik J27: Forbindelser til varmeelementer
Stikben Farve Beskrivelse

1 GN 36V til lille varmeelement via relæ på relæprint til
sikring F1.

2 GR 36V til stor varmeelement via relæ på relæprint til
sikring F2.

Stik J9: Forbindelser til blæser- og varmekontakt og I-modul
.Stikben Farve Beskrivelse

1 RT 36V forsyningsspænding til instrumentmodul.
2 SW 0V til blæserkontakt S4 og forreste sidelygter i

venstre side.
3 GE-WS 0V fra varmekontakt S4 til relæ for lille varme.
4 GN-WS 0V fra varmekontakt S4 til relæ for stor varme.
5 GE-SW 0V styresignal til stor varme kontakt S4. Signalet

er kun 0V såfremt blæseren er tændt på trin II og
speederpedalen er sluppet.



Værkstedsinformation 3/2 6.0-0
Side 4 af 5

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne Relæprint

Erstatter  

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

6 BR-RT 0V til blæsermotor fra blæserkontakt S3 for blæser
trin I. Forbindelsen forsyner blæsermotoren med
18V via en modstand på relæprintet.

7 BL-GE 0V til blæsermotor fra blæserkontakt S3 for blæ-
sertrin II.

8 Ikke brugt.
9 GE 0V via modstand til nødstopkonkakt S6 samt via

stik J19-1 til kapacitetsmålerens sikkerhedsrelæ.

Stik J16: Forbindelser til sikkerhedskredsløb, lys og viskermotor
Stikben Farve Beskrivelse

1 GE-RT 36V fra relæprintets nøglekredsløb til
FREM/BAK omskifter (del af motorstyringens
sikkerhedskredsløb).

2 WS 36V til startnøglekontakt S7 fra sikring F3.
3 GN 12V til ratkontakt samt lyskontakt S2.
4 BL Udgang på blinkrelæ K6 til ratkontakt.
5 LI 12V til kabinelampe og lyskontakt S2 fra sikring

F4.
6 SW 0V til forlygte.
7 WS 0V fra viskerkontakt til intervalviskerfunktion.
8 GR 0V fra viskerkontakt til normalviskerfunktion.
9 BR 0V via overstrømssikring på relæprint til visker-

motor.
10 HR 36V til viskermotor fra relæprintets kontrolelek-

tronik.
11 GN-WS 36V til instrumentsmodulets kontrollampe for lille

varme.
12 GR-WS 36V til instrumentmodulets kontrollmape for stor

varme.
13 OR 36V til relæprintets nøglekredsløb fra over-

delskontakt (del af motorstyringens sikker-
hedskredsløb).

14 GN-SW 12V til blinklygter i højre side samt instrument-
modulets kontrollampe.

15 SW-WS 12V til blinklygter i venstre side samt instru-
mentmodulets kontrollampe.
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Stik J17: Forbindelser til blink- og havariblinklys og I-modul
Stikben Farve Beskrivelse

1 GR 12V til blinklygter via dioder på relæprint til
blinklygter.

2 BR Fra havariblinkkontakt S1 til indgang på blinkrelæ
K6.

3 GE Fra udgang på blinkrelæ K6 til havariblinkkontakt
S1.

4 BL 12V forsyningsspænding til havariblinkkontakt S1
fra sikring F4.

5 GN 12V forsyningsspænding til instrumentmodul fra
sikring F5.

6 SW 0V forsyningsspænding til instrumentmodul.

Stik J18: Forbindelser til bremselys og sikkerhedssystem
Stikben Farve Beskrivelser

1 SW-RT 12V fra bremsekontakt til motorstyringens sikker-
hedssystem.

2 GN 12V forsyningsspænding til bremselyskontakt fra
sikring F6.

3 GE-WS Styrespænding fra speederkontakt til kontrol af
varmesystem.

4 OR-RT Fobindelse fra kapacitetsmålerens relæ til nøgle-
kredsløb.

5 SW 0V forsyningsspænding til instrumentmodul.
6 RT 36V fra sikring F3 til kapacitetsmåler og diagno-

sestik..
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Beskrivelse
Hængselrammen A er det bærende element i
overdelens lukkemekanisme. Hængselrammen
overfører kræfterne fra overdelen til karosseri-
et via gasfjedrene C og hængselkonsollerne B.
Hængselkonsollerne er monteret på karosseriet
med skruer, der skrues ned i indstøbte stålfor-
stærkninger i karrosseriets hulrum. Leddet
mellem hængselramme og hængselkonsol er
lejret i plastbøsninger. Overdelens stålfor-
stærkning er monteret på hængserrammen med
skruer D, E og F. Overdelen kan justeres i frem

og tilbagegående retning med skruerne D.
Skruerne E er monteret i to beslag, som kan
justeres i alle retninger. Overdelens lukkelinie
kan desuden justeres ved at indskyde mel-
lemlæg under afstandsstykket G.
Montage af overdelen er beskrevet i instrukti-
onerne i afsnit 2/1. Denne instruktion beskriver
demontering og montering af hængselramme
og hængselkonsoller.

Hængselramme og hængselkonsoller
A: hængselramme, B: hængselkonsol, C: gasfjeder, D, E og F: skruer til montage af overdel, G: afstandsstykke, H: skruer, J: lejebøsning,
K: plastskive, L: hængseltap
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Forudsætninger
Hængselkonsollerne kan demonteres uden at
ledninger m.v. demonteres fra hængselram-
men.
Værktøj: Topnøgle 13 mm

Momentnøgle 10 Nm

Forberedende demontage
1. Demonter overdel ifølge instruktion 2/1

nr. 1.0.
2. Demonter forreste sidelygtehuse ifølge

instruktion 1/4 nr. 2.0.
Bemærk: Under de efterfølgende operatio-
ner skal der konstant tages hensyn til ikke
at beskadige bremserør og ledninger, der
går ned i karosseriets kabelkanal i højre si-
de af køretøjet.

3. Læg et stykke træ eller lignende tværs
over karosseriet, således at hængselrammen
er understøttet langs instrumentpanelets
forkant.

4. Såfremt hængselrammen skal demonteres
komplet, demonteres alle hovedlednings-
nettets tilslutninger på hængselrammen
undtagen sikringsboksen og relæenhederne,
der demonteres således, at de følger med
hovedledningsnettet.
El-tilslutninger på ingstrumentpanelets
komponenter er beskrevet i afsnit 3.

Demontering af hængselramme og
hængselkonsoller
1. Demonter 6 skruer H fra hver hængsel-

konsol B.
2. Løft hængselkonsoller B op og demonter

hængseltappe L.
Hængselramme og hængselkonsoller er nu
demonteret.

Montering af hængselramme og hæng-
selkonsoller
1. Monter nye lejebøsninger J i hængsel-

ramme A.
2. Monter hængselkonsoller B med plastski-

ver og hængseltappe L.
Bemærk: Hangseltappene L er sikret, når
hængselkonsollen er monteret i karrosseri-
ets forsænkning.

3. Monter 6 skruer H i hver hængselkonsol.
Spænd ikke skruerne helt til.

4. Opret hængselrammen ved at kontrolmåle
afstand X i begge sider. Afstand X skal væ-
re ens i begge sider.

5. Spænd skruer H.
Tilspændingsmoment 10Nm

6. Hængselramme og hængselkonsoller er nu
monteret.

Slutmontage
1. Såfremt hængselrammen har været de-

monteret komplet, monteres eltilslutninger
ifølge instruktionerne i afsnit 3.

2. Monter sidelygtehuse ifølge instruktion
1/4  nr. 2.0.

3. Monter overdel og gasfjedre ifølge in-
struktionerne i afsnit 2/1.
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Beskrivelse
Instrumentpanelets luftdyse består af en kasse-
formet luftkanal, der omslutter ventilations-
blæser/varmeelementets udblæsning. Luftka-
nalen leder luften lodret op til en dyseplade,
der fordeler luften over forruden. Luftkanalen
og dysepladen er tætnet med en skumliste.

Luftdyse
M: skrue, N: dyseplade, O: skumliste, P: luftkanal

Forudsætninger
Værktøj: Krydskærvskruetrækker (tumling)

Vinkelkrydskærvskruetrækker
Skumliste

Demontering af luftdyse
1. Demonter 6 skruer M.
2. Demonter dyseplade N og luftkanal P ved

at vippe luftkanal P frem og op.
3. Luftdysen er nu demonteret.

Montering af luftdyse
1. Kontroller skumliste O. såfremt den ikke

er elastisk udskiftes skumlisten. Skumlisten
klæbes indvendigt i kanten af dyseplade N.

2. Rengør instrumentpanel og dyseplade for
støv og snavs.

3. Monter luftkanal P i instrumentpanelet.
Kontroller, at luftkanalen omslutter blæ-
ser/varmeelement.

4. Monter dyseplade N med 6 skruer M.
Luftdysen er nu monteret.

Kontrol
1. Tænd for blæser, og kontroller funktion af

begge varmetrin.
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Beskrivelse
Blæser/varmeelementet er monteret i hængsel-
rammens front under instrumentpanelets luft-
dyse. Med et spjæld kan blæserens luftindtag
styres mellem friskluftindtag ofra en kanal
mellem sidelygterne i karrosseriets front eller
recirkulation af kabinens luft. Recirkuleret luft
tages ind direkte ved blæserens luftindtag.
Varmeelementet er udformet som en kasse, der
er monteret på blæseren i dennes udblæsning.
Luften herfra ledes gennem en luftkanal til
instrumentpanelets luftdyser, som leder luften
mod forruden.

Varmeelementet og dets termosikringer er be-
skrevet i instruktion 3/5 nr. 2.0.

Blæseren er beskrevet i instruktion 3/5 nr. 3.0.

Forudsætninger
Værktøj Krydskærvsskruetrækker

Kærvskruetrækker
Fladtang

Demontering af blæser/varmeelement
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter luftdyse ifølge instruktion ¾ nr.

1.0.
Der er nu fri adgang til blæser/varme-
element.

4. Demonter O-ringene P fra pladetappene T.
Blæser/varmelelment kan nu løftes ned,
således at varmeelement, ledninger og
spjældkabel kan demonteres.

5. Såfremt blæseren skal udskiftes, demonte-
res spjældkable L samt el-tilslutninger. El-
tilslutninger er beskrevet i instruktion 3/5
nr. 3.0.

Demontering af spjældkabel og spjæld
1. Demonter skrue N og kabelclip M.
2. Demonter kable L fra spjæld K.

Spjældkabel L er nu demonteret.
3. Demonter plastaksel F.

Spjæld K er nu demonteret

Blæser/varmeelement
C: hængselrammens plade, der danner luftkanal mod front. D:
varmeelement, F: plastaksel, G: styretap, K: spjæld, L:
spjældkabel, M: kabelclip, N: skrue, O: gummiliste, P: O-ring,
O og R: skumtætninger, S: clip, T: pladetap

Montering og justering af spjældkabel
og spjæld
1. Monter spjæld K med ny plastaksel F.

Akslens ender bøjes ca. 45º på ydersiderne
af hængselrammens pladekanal, således at
akslen ikke kan glide ud.

2. Monter kabel L i spjæld K.
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3. Skub luftreguleringshåndtaget i instru-
mentpanelet helt op. Hold spjæld K helt
op mod hængselrammens plade ved C.

4. monter kabelclip M med skrue N.
5. Kontroller, at spjæld K kan bevæges over

hlel luftreguleringshåndtagets vandring.
Spjæld K og spjældkabel L er nu monter
og justeret

Montering af blæser/varmeelement
1. Kontroller, at gummilister O er intakte og

sidder korrekt ind over pladekanterne. Ud-
skift om nødvendigt gummilister O.

2. Monter blæser/varmeelement på gummili-
ster O. Blæserens endedæksler skal gribe i
styretappene G, således at blæseren ikke
kan drejes

3. Monter O-ringene P på pladetappene T.
Blæser/varmeelement er nu monteret.

Kontrol og slutmontage
1. Kontroller, at skumtætning Q er fastklæbet

og intakt. Udskift om nødvendigs skum-
tætning Q.

2. Kontroller, at skumtætninger Rer fastklæ-
bede og intakte. Udskift om nødvendigt
skumtætninger R.

3. Kontroller, at clipsene S er monteret. Clip-
sene dæmper vibrationsstøj fra varmeele-
mentets keramikskillevægge.

4. Monter batteriets polsko.
5. Tænd for blæser og varmeelement på in-

strumentpanelet, og kontroller funktion af
blæser og varmeelement.

6. Monter luftdyse ifølge instruktion 3/4 nr.
1.0.



Værkstedsinformation 3/5 2.0-1
Side 1 af 1

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Varmeelement og termosikringer

Erstatter 3/5-2,.0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr.3005

Beskrivelse
Varmeelementet er monteret på ventilationssy-
stemets blæser. Varmeelementet består af  2
ens varmetråde på 400W, som er ophængt i
keramikisolatorer. Varmetrådene forsynes med
36V via relæ K3 og K4. Relæspolerne er for-
bundet således, at de kun kan trække, såfremt
blæseren er tændt. Relæ K3 (lille varme) kan
trække, når blæser trin 1 er tilsluttet. Både relæ
K3 og K4 (stor varme) kan trække, når blæ-
sertrin 2 er tilsluttet. I serie med hver varme-
tråd er koblet en termosikring til beskyttelse
mod overtemperatur. Termosikringerne bræn-
der over oskal udskiftes, såfremt overtempe-
ratur opstår på grund af manglende luftcirku-
lation eller kortslutninger i varmetrådene. Fra
relækontakterne på relæ K3 og K4 er der for-
bindelse til instrumentpanelets kontrollamper
for varme.

Forudsætninger
Krydskærvskruetrækker

Varmeelement og termosikringer
E: skrue, S: clip, U: termosikringer, V: skrue, X: bøjle, Y:
kabelbinder, Z: spadesko fra termosikringer
BR: brun (fra relæ K4). GN: grøn (fra relæ K3).

Demontering af varmeelement
1. Demonter blæser/varmeelement delvis

ifølge instruktion 3/5 nr. 1.0.
2. Demonter 2 spadesko Z fra termosikrnger

og 2 spadesko med GN og BR ledninger
fra hovedledningsnettet.

3. Demonter skrue V.
4. Demonter 4 skruer E.
5. Demonter 3 clips S fra varmeelementet.

Varmeelementet er nu demonteret.

Montering af varmeelement
1. Monter 3 clips S under varmeelementets

keramikisolatorer. Clipsene dæmper vi-
brationsstøj fra isolatorerne.

2. Monter varmeelement på blæser med 4
skruer E.

3. Monter termosikringer U med skrue V og
bøjle X.

4. Monter 2 spadesko Z med ledninger fra
termosikringerne på varmeelementets
øverste fladstik. De to termosikringer er
ens, således at spadeskoene kan monteres
vilkårligt.

5. Monter 2 spadesko med GN og BR led-
ning fra hovedledningsnettet på varme-
elementets fradstik.

6. Monter kabelbinder Y.
Varmeelementet er nu monteret.

7. Foretag slutmontage og kontrol ifølge
instruktion 3/5 nr. 1.



Værkstedsinformation 3/5 3.0-1
Side 1 af 2

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæser

Erstatter 3/5-3,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Beskrivelse
Blæseren er monteret med en luftkanalplade,
som tætner mod karrosseriet. på blæsermoto-
ren er der monteret et print, som indeholder
dioder og modstand til blæserens regulering i 2
hastighedstrin. Blæseren er styret af instru-
mentpanelets kontakt S3. I kontaktens stilling
”1” (langsom) forsynes blæsermotoren gennem
en modstand monteret på blæserprintet, der
reducerer spændingen og dermed hastigheden.
I kontaktens stilling ”2” (hurtig) forsynes blæ-
seren direkte med 36V, hvorved blæseren kø-
rer på maksimal hastighed. Blæserprintet er
loddet på blæsermotorens terminaler

Forudsætninger
Værktøj: Popnittetang

Popnitter
Spiralbor Ø3.2 mm
Boremaskine
Loddekolbe
Loddetin og tinsugertråd
Ringgaffelnøgle 8 mm
Topnøgle 8 mm
Momentnøgle 5 Nm

Demontering af blæser
1. Demonter blæser og varmeelement ifølge

instruktion 3/5 nr. 1.
2. Demonter varmeelement ifølge instruktion

3/5 nr. 2.
3. Bor popnitterne A ud med et 3.2 mm spi-

ralbor.
4. Demonter blæserprint D, ved med en lod-

dekolbe og tinsugertråd at opvarme og
fjerne lodningerne ved terminalterne J
Blæseren er nu demonteret.

Formontering af blæser
1. Monter blæserprint D på blæsermotoren.

Bøj terminalerne J i plan med printet. Lod
terminalerne J på printet.

2. Monter O-ring P på blæsermotoren.
3. Kontroller, at skumtætning Q er intakt og

fastklæbet til luftkanalplade B. udskift om
nødvendigt skumtætning Q.

4. Monter luftkanalplade B med to popnitter
A på blæseren.
Blæseren er nu formonteret

Blæser
A: popnitte
B: luftkanalplade
D: blæserprint
J: blæsermotorterminaler
P: O-ring
Q: skumtætning



Værkstedsinformation 3/5 3.0-1
Side 2 af 2

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæser

Erstatter 3/5-3,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Slutmontage af blæser
1. Monter varmeelement på blæser ifølge

instruktion 3/5 nr. 2
2. Monter stik J10 på blæserprintet.
3. Monter 2 ledninger H fra termosikringerne

og SW ledning fra hovedledningsnettet på
blæserprintet med skrue J, skive K og
møtrik L.
Tilspændingsmoment 5 Nm.

4. Monter SW ledning fra blæserprint på
hængselramme med skrue M.

5. Monter og kontroller blæ-
ser/varmeelement ifølge instruktion 3/5 nr.
1.

El-tilslutninger på blæser
H: ledninger fra termosikringer, J: skrue, J10: stik fra hoved-
ledningsnet, K: skive, L: møtrik, M: skrue,
SW: sort



Værkstedsinformation 3/5 3.1-0
Side 1 af 2

Dato 910328

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæser

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Beskrivelse
Blæseren er monteter med en luftkanalplade
som tætner mod karrosseriet. På blæsermoto-
ren er der monteret en støjdæmpningskonden-
sator. Blæseren er styret af instrumentpanelets
kontakt S3. I kontaktens stilling ”1! (langsom)
forsynes blæsermotoren gennem en modstand
monteret på relæprintet, der reducerer spæn-
dingen og dermed hastigheden. I kontaktens
stilling ”2” (hurtig) forsynes blæseren direkte
med 36V, hvorved blæseren kører på maksimal
hastighed.

Forudsætninger
Værktøj: Popnittetang

Popnitter
Spiralbor Ø3.2 mm
Boremaskine
Loddekolbe
Loddetin og tinsugertråd
Ringgaffelnøgle 8 mm
Topnøgle 8 mm
Momentnøgle 5 Nm

Demontering af blæser
1. Demonter blæser og varmeelement ifølge

instruktion 3/5 nr. 1.0
2. Demonter varmeelement ifølge instruktion

3/5 nr. 2.1,
3. Bor popnitterne A ud med et 3.2 mm spi-

ralbor.
4. Demonter RT og SW ledninger på blæ-

sermotoren, ved med en loddekolbe og
tinsugertråd at opvarme og fjerne lodnin-
gerne ved blæsermotorens terminaler
Blæseren er nu demonteret.

Formontering af blæser
1. Kontroller, at skumtætning Q er intakt og

fastklæbet til luftkanalplade B. udskift om
nødvendigt skumtætning Q.

2. Monter luftkanalplade B med to popnitter
A på blæseren.

3. Monter O-ring P på blæsermotoren
Blæseren er nu formonteret

Blæser
A: popnitte
B: luftkanalplade
D: støjdæmpningskondensator
P: O-ring
Q: skumtætning

RT rød
SW sort



Værkstedsinformation 3/5 3.1-0
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Dato 910328

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæser

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Slutmontage af blæser
1. Lod støjdæmpningskondensator D på blæ-

sermotorens terminaler.
2. Lod RT og SW ledninger på blæsermoto-

rens terminaler.
3. Monter varmeelement på blæser ifølge

instruktion 3/5 nr. 2.1.
4. Monter og kontroller blæ-

ser/varmeelement ifølge instruktion 3/5 nr.
1.0.
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Side 1 af 1

Dato 900920

Signatur LBC

Model:

Emne

Nødstop S6

Erstatter

Fra stel nr. 2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Nødstoppet er monteret i højre side af instru-
mentpanelet. Nødstoppet består af en betje-
ningsknap, der når den trykkes ind, bryder en
kontaktfunktion S6. Kontakten er en del af
motorstyringens sikkerhedssystem. Betje-
ningsknappen skal efter nedtrykning drejes før
den igen springer tilbage til normal position.

Forudsætninger
Værktøj: Lille kærvskruetrækker

Polygribtang

Demontering af nødstop
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 6 skruer, der holder instrument-

panelet fast til hængselrammen.
4. Demonter diagnosestikket i hængselram-

mens højre side.
5. Løft instrumentpanelet ca. 50 mm op.

Bagsiden af nødstoppet kan nu ses fra in-
strumentpanelets underside.

6. Med en lille skruetrækker presses kontakt
S6’s fjederlås U ud, således at selve kon-
takten demonteres fra knapdel V.

7. Demonter spadesko med ledninger OR og
OR-RT

8. Demonter omløber Y fra knapdel V.
Nødstoppet er nu demonteret.

Montering af nødstop
1. I lande hvor det kræves, monteres kanpdel

V med skilt X. Monter knapdel Vi instru-
mentpanelet. Knapdelen er forsynet med
en tap, der skal styres ind i noten T.

2. Monter omløber Y. omløberen m ikke
overspændes.

3. Monter spadesko med OR og OR-RT led-
ninger i kontakt S6.

4. Tryk kontakt S6 fast på knapdelen V.
Kontakten låses fast af fjederlåsen U.
Nødstoppet er nu monteret.

5. Kontroller, at nødstopknappen forbliver
nedtrykket, når den påvirkes.
Kontroller, at nødstopknappen springer
ud, når den drejes.

6. Monter diagnosestikket i hængselramens
højre side.

7. Monter 6 skruer, der holder instrumentpa-
nelet fast til hængselrammen.

Nødstop.
S6: kontakt, T: not, U: fjederlås, V: knapdel, X: skilt, Y: omlø-
ber
OR: orange, OR-RT: orange-rød

Kontrol og slutmontage
1. Monter batteriets polsko.
2. Tilslut startnøglen
3. Drej nødstopknappen ud, og kontroller, at

køretøjet kan køre.
4. Tryk nødstopknappen ind, og kontroller,

at køretøjet ikke kan køre.
Bemærk: Når nødstopknappen er nedtryk-
ket, virker kun positionslys, havariblink
og blæser i det sekundære el-system.
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Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Overdelskontakt S10

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Bestkrivelse
Overdelskontakt S10 er monteret indvendigt på
hængselrammen over højre hængselkonsol.
Kontaktens arm påvirkes af karrosseriet, når
overdelen er lukket. Overdelskontakten er en
del af motorstyringens sikkerhedssystem.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

2 fladtænger
Vaseline

Demontering af overdelskontakt S10
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 2 spadesko med BR og OR led-

ninger fra kontakt S10.
4. Demonter 2 skruer D.

Overdelskontakt S10 er nu demonteret.

Overdelskontakt S10
D: skrue, E: afstandsstykke, G: kontaktarm, S10: overdelskon-
takt
BR: brun, OR: orange

Montering af overdelskontakt S10
1. Monter kontakt S10 med 2 skruer D og 2

afstandsstykker E.
Skruerne må ikke overspændes.

2. Rengør og smør kontakt S10’s fladstik
med vaseline.

3. Monter 2 spadesko med BR og OR led-
ninger på kontakt S10’s fladstik ifølge il-
lustration.
Overdelskontakten er nu monteret.

Justering og kontrol
1. Hold kontra på kontaktarm G med en

fladtang, når armen bøjes ved justering.
Når overdelen åbnes og lukkes, indikeres
kontaktpunktet af et klik fra kontakt S10.

2. Monter batteriets polsko.
3. Tilslut startnøglen.
4. Kontroller, at køretøjet kan køre, når

overdelen er lukket.
5. Kontroller, at køretøjet ikke kan køre, når

overdelen er åbnet mere end ca. 40 mm.
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Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Overdelskontakt S10

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Bestkrivelse
Overdelskontakt S10 er monteret indvendigt på
hængselrammen over venstre hængselkonsol.
Kontaktens arm påvirkes af karrosseriet, når
overdelen er lukket. Overdelskontakten er en
del af motorstyringens sikkerhedssystem.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

2 fladtænger
Vaseline

Demontering af overdelskontakt S10
5. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
6. Demonter batteriets polsko.
7. Demonter 2 spadesko med GE-RT lednin-

ger fra kontakt S10.
8. Demonter 2 skruer D.

Overdelskontakt S10 er nu demonteret.

Overdelskontakt S10
D: skrue, E: afstandsstykke, G: kontaktarm, S10 overdelskon-
takt
GE-RT: gul-rød

Montering af overdelskontakt S10
4. Monter kontakt S10 med 2 skruer D og 2

afstandsstykker E.
Skruerne må ikke overspændes.

5. Rengør og smør kontakt S10’s fladstik
med vaseline.

6. Monter 2 spadesko med GE-RT ledninger
på kontakt S10’s fladstik ifølge illustrati-
on.
Overdelskontakten er nu monteret.

Justering og kontrol
6. Hold kontra på kontaktarm G med en

fladtang, når armen bøjes ved justering.
Når overdelen åbnes og lukkes, indikeres
kontaktpunktet af et klik fra kontakt S10.

7. Monter batteriets polsko.
8. Tilslut startnøglen.
9. Kontroller, at køretøjet kan køre, når

overdelen er lukket.
10. Kontroller, at køretøjet ikke kan køre, når

overdelen er åbnet mere end ca. 40 mm.



276 Værkstedsinformation 3/6 3.0-1
Side 1 af 1

Dato 91040

Signatur LBC

Model:

Emne

FREM/BAK vælger S5

Erstatter 3/6-3,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 2249

Beskrivelse
FREM/BAK vælgeren er monteret i instru-
mentpanelets højre side. FREM/BAK vælgeren
består af en omskifterkontakt betjent af en
vælgerarm. Vælgerarmen er spærret i neutral
stilling af en fjederbelastet sikkerhedslås, som
udløses, når den trykkes ind.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Krydskærvskruetrækker
Fladtang

Demontering af FREM/BAK vælger
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd starthøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 4 skruer R.
4. Demonter 3 spadesko fra kontakt S5’s

fladstik.
5. Løsn møtrik L. træk vælgerarm J af kon-

taktens aksel samtidig med at omløber T
demonteres.
Kontakt S5 er nu demonteret.

6. Demonter skrue Q.
Sikkerhedslåsen er nu demonteret.

Montering af FREM/BAK vælger
1. Monter sikkerhedslås O med fjeder N i

huset M. monter skrue Q med skive P i
sikkerhedslås O.

2. Kontroller, at sikkerhedslås O kan trykkes
ind, og at låsen bringes tilbage af fjeder N.

3. Formonter vælgerarm J på kontakt S5’s
sekskant K, inden kontakten monteres i
huset. Drej armen således, at vælgerarmen
står i den midterste af kontaktens 3 stillin-
ger. Demonter vælgerarm J.

4. Kontroller, at møtrik L er monteret på
kontakt S5.

5. Monter kontakt S5 i huset M.
6. Monter omløber T og vælgerarm J på

kontakt S5. Kontroller, at vælgerarm J er
trykket helt ind over sekskanten K på
kontakt S5.

7. Spænd kontra med møtrik L.
8. Monter spadesko med GE-RT, GE-BR og

BL-BR ledninger på kontakt S5’s fladstik.
9. Monter hus M i instrumentpanel med 4

skruer R
FREM/BAK vælgeren er nu monteret.

FREM/BAK vælger
J: vælgerarm, K: kontaktens sekskant, L: møtrik, M: hus, O:
sikkerhedslås, P: skive, Q: skrue, R: skrue, T: omløber
BL-BR: blå-brun, GE-BR: gul-brun, GE-RT: gul-rød

Kontrol
1. Monter batteriets polsko.
2. Kontroller, at køretøjet ikke kan køre med

vælgerarm J i neutral stilling, samt at væl-
gerarment ikke kan skubees op eller ned
uden at trykke sikkerhedslås O ind.

3. Kontroller, at køretøjet kan køre FREM,
når vælgerarm J er skubbet op.

4. Kontroller, at køretøjet kan køre BAK, når
vælgerarm J er skubbet ned.
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Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

FREM/BAK vælger S5
Version med baklyskontakt

Erstatter 3/6-3,1-0
Fra stel nr. 2250

Til stel nr.

Beskrivelse
FREM/BAK vælgeren er monteret i instru-
mentpanelets højre side. FREM/BAK vælgeren
består af en omskifterkontakt betjent af en
vælgerarm. Vælgerarmen er spærret i neutral
stilling af en fjederbelastet sikkerhedslås, som
udløses, når den trykkes ind. I lande, hvor
baklys kræves, er der monteret en kontakt til
baklys, der påvirkes af vælgerarmen i stilling
BAK.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Krydskærvskruetrækker
Fladtang

Demontering af FREM/BAK vælger
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd starthøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 4 skruer R.
4. Demonter 3 spadesko fra kontakt S5’s

fladstik og 2 spadesko fra kontakt S11’s
fladstik.

5. Løsn møtrik L. træk vælgerarm J af kon-
taktens aksel samtidig med at omløber T
demonteres.
FREM/BAK-kontakt S5 er nu demonteret.

6. Demonter skrue Q.
Sikkerhedslåsen er nu demonteret.

7. Demonter 2 skruer U, såfremt køretøjet er
monteret med baklys.
Baklyskontakt S11 er nu demonteret

Montering af FREM/BAK vælger
1. Monter sikkerhedslås O med fjeder N i

huset M. monter skrue Q med skive P i
sikkerhedslås O.

2. Kontroller, at sikkerhedslås O kan trykkes
ind, og at låsen bringes tilbage af fjeder N.

3. Formonter vælgerarm J på kontakt S5’s
sekskant K, inden kontakten monteres i
huset. Drej armen således, at vælgerarmen
står i den midterste af kontaktens 3 stillin-
ger. Demonter vælgerarm J.

4. Kontroller, at møtrik L er monteret på
kontakt S5.

5. Monter kontakt S5 i huset M.
6. Monter omløber T og vælgerarm J på

kontakt S5. Kontroller, at vælgerarm J er
trykket helt ind over sekskanten K på
kontakt S5.

7. Spænd kontra med møtrik L.
8. Monter spadesko med GE-RT, GE-BR og

BL-BR ledninger på kontakt S5’s fladstik.
9. Monter kontakt S11 med skruer U og mø-

trikker H. Skruerne må ikke overspændes.
10. Monter spadesko med GR-WS og GN

ledning på kontakt S11’s fladstik.

FREM/BAK vælger
H: møtrik, J: vælgerarm, K: kontaktens sekskant, L: møtrik,
M: hus, O: sikkerhedslås, P: skive, Q: skrue, R: skrue, S5:
FREM/BAK kontakt, S11: baklyskontakt, T: omløber
BL-BR: blå-brun, GE-BR: gul-brun, GE-RT: gul-rød, GM:
grøn, GR-WS: grå-hvid.

11. Monter hus M i instrumentpanel med 4
skruer R
FREM/BAK vælgeren er nu monteret.
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Signatur LBC

Model:

Emne

FREM/BAK vælger S5
Version med baklyskontakt

Erstatter 3/6-3,1-0
Fra stel nr. 2250

Til stel nr.

Kontrol
1. Monter batteriets polsko
2. Kontroller, at køretøjet ikke kan køre med

vælgerarm J i neutral stilling, samt at væl-
gerarment ikke kan skubbes op eller ned
uden at trykke sikkerhedslås O ind.

3. Kontroller, at køretøjet kan køre FREM,
nr vælgerarm J er skubbet op.

4. Kontroller, at køretøjet kan køre BAK, når
vælgerarm J er skubbet ned.

Kontrol af baklys
Såfremt køretøjet er monteret med bak-
lys, kontrolleres følgende:

1. Kontroller, at baklyset lyser, når vælger-
arm J er skubbet ned.

2. Kontroller, at baklyset er slukket, når væl-
gerarm J er skubbet op eller står i neutral
stilling.



Værkstedsinformation 3/6 4.0-1
Side 1 af 1

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Havariblinkkontakt S1 og el-beskrivelse
blinklys

Erstatter 3/6-4,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr. 4.0.
Køretøjets blinklys styres via blinkrelæ K6, der
konstant forsynet med 12V via sikring F1. Fra
blinkrelæ K6 går der forbindelse til ratkontak-
tens blinkkontakt og havariblinkkontakt S1.
Med ratkontakten tilsluttes blinklygter i hen-
holdsvis høre og venstre side af køretøjet. Ha-
variblinkkontakt S1 slutter med kontaktsæt 24
og 25 forbindelse til hængselrammens diode-
print og instrumentmodulets havariblinkkon-
trollampe. Fra diodeprintet forsynes blinklyg-
ter i både højre og venstre side af køretøjet.
Dioderne isolerer de to sider af køretøjet fra
hinanden, når blinklyset tændes normalt i kun
den ene side, da strømmen kun kan løbe i en
retning i dioderne.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af havariblinkkontakt S1
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets kolsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko.

Montering af havariblinkkontakt S1
1. Monter ledninger med 2 spadesko ifølge

illustrationen.
2. Monter kontakt S1 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko.
2. Tænd for havariblinkkontakt S1. Kontrol-

ler blinklygterne i begge sider samt in-
strumentmodulets kontrollampe.

3. Sluk for havariblinkkontakt S1. Kontrol-
ler, at blinklyset er slukket.

Spadeforbindelser
(kontakt set fra bagsiden)
LI Forbindelse fra blinkrelæ K6. For-

bindelsen sløjfes forbi ratkontakt
stik J21.

SW-RT Forbindelse til diodeprint stik J6-4
og J6-6 samt instrumentmodul stik
J3-8.



Værkstedsinformation 3/6 4.1-0
Side 1 af 2

Dato 910407

Signatur LBC

Model:

Emne

Havariblinkkontakt S1 og el-beskrivelse
blinklys

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr. 4.
Køretøjets blinklys styres via blinkrelæ K6, der
er monteret på relæprintet. Relæet forsynes
med 12V via sikring F5, når startnøglen er
tilsluttet. Fra blinkrelæ K6 går der via relæ-
printet forbindelse til ratkontaktens blinkkon-
takt og havariblinkkontakt S1. Med ratkontak-
ten tilsluttes blinklygter i henholdsvis højre og
venstre side af køretøjet. Havariblinkkontakt
S1 slutter med kontaktsæt 24 og 25 forbindelse
mellem blinkrelæ K6 og relæprintets diodefor-
bindelser samt instruentmodulets havariblink-
kontrollampe. Fra relæprintet forsynes blink-
lygter i både højre og venstre side af køretøjet.
Dioderne isolerer de to sider af køretøjet fra
hinanden, når blinklyset tændes normalt i kun
den ene side, da strømmen kun kan løbe i en
retning i dioderne. Såfremt startnøglen er af-
brudt eller sikring F5 er brændt over, vil hava-
riblinkkontakt S1 slutte 12V fra sikring F4 til
blinkrelæ K6 med kontaktsættet 11 og 12, så-
ledes at havariblinkfunktionen stadig virker.
En diode på relæprintet hindrer, at sikring F4
forsyner andet end blinkrelæ K6.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af havariblinkkontakt S1
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko fra kon-
takten.

Montering af havariblinkkontakt S1
1. Monter ledninger med 2 spadesko ifølge

illustrationen.
2. Monter kontakt S1 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Tilslut startnøg-

len.
2. Tænd for havariblinkkontakt S1. Kontrol-

ler blinklygterne i begge sider samt in-
strumentmodulets kontrollampe.

3. Afbryd startnøglen. Kontroller, at hava-
riblinket stadig virker.

4. Sluk for havaribinkkontakt S1. Kontroller,
at blinklyset er slukket.



Værkstedsinformation 3/6 4.1-0
Side 2 af 2

Dato 910407

Signatur LBC

Model:

Emne

Havariblinkkontakt S1 og el-beskrivelse
blinklys

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Spadeforbindelser
(kontakt set fra bagsiden)
BL 12V fra sikring K4 via relæprint stik

J17-4.
BR Forbindelse til blinkrelæ K6’s 12V for-

syningsspænding via relæprint stik J17-
2.

GE Forbindelse til blinkrelæ K6’s udgang
via relæprint stik J17-3

GR Forbindelse til relæprintets stik J17-1
samt instrumentmodulets kontrollampe
stik J3-8. Via relæprintets diodeforbin-
delser forsynes blinklygterne i begge
sider af køretøjet.



Værkstedsinformation 3/6 5.0-1
Side 1 af 2

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Lyskontakt S2 og el-beskrivelse af lys

Erstatter 3/6-5,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr.4.

Positionslys
Positionslyset forsynes med 12V fra sikring
F1. Positionslyset tændes med det ene kon-
taktsæt terminal nummer 24 og 26 i lyskontakt
S2 i instrumentpanelet. Positionslyset kan tæn-
des uden startnøglen er tilsluttet og lyser i beg-
ge af kontakt S2’s stillinger.

Nær- og fjernlys samt nummerpladelys
Nær- og fjernlys forsynes med 12V fra sikring
F2. Nær/fjernlys samt nummer pladelys tændes
med det ene kontaktsæt nummer 12 og 11 i
lyskontakt S2 i instrumentpanelet. Kontakten
skal stå i stilling 2 (helt nedtrykket). Nær- eller
fjernlys vælges med ratkontaktens omskifter,
som også indeholder kontakt for overhalings-
blink. Overhalingsblinket kan betjenes uanset
startnøglens stilling.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af lyskontakt S2
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakte,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko.

Montering af lyskontakt S2
1. Monter ledninger med 4 spadesko ifølge

illustrationen.
2. Monter kontakt S2 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Spadeforbindelser
(Kontakt set fra bagsiden)
BR-RT: 12V fra sikring F1 til positionslys.

Fra sikring F1 er der 12V uanset
startnøglens stilling.

GN: 12V fra sikring F2 til nær- og
fjernlys via startnøgle.

GR: 12V fra kontakt til ratkontaktens
nær/fjernlyskontakt samt numme-
pladelygte, når kontakten er tændt i
stilling 2.

GR-RT: 12V fra kontakt til positionslys, når
kontakten er i stilling 1 eller 2.



Værkstedsinformation 3/6 5.0-1
Side 2 af 2

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Lyskontakt S2 og el-beskrivelse af lys

Erstatter 3/6-5,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko.
2. Tilslut startnøglen.
3. Tænd for lyskontakt i stilling 1 (halv ned-

trykket). Kontroller, at positionslyset er
tændt, og forlygte samt nummerpladelygte
er slukket.

4. Tænd for lyskontakt i stilling 2 (helt ned-
trykket). Kontroller, at positionslys, for-
lygte og nummerpladelygte er tændt. Skift
på ratkontakten mellem nær og fjernlys,
og kontroller korrekt funktion.

5. Sluk for startnøglen og kontroller, at for-
lygte og nummerpladelygte er slukket, og
at positionslyset er tændt.



Værkstedsinformation 3/6 5.1-0
Side 1 af 2

Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Lyskontakt S2 og el-beskrivelse af lys

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr.4.

Positionslys
Positionslyset forsynes med 12V fra sikring
F1. Positionslyset tændes med det ene kon-
taktsæt terminal nummer 24 og 25 i lyskontakt
S2 i instrumentpanelet. Positionslyset kan tæn-
des uden startnøglen er tilsluttet og lyser i beg-
ge af kontakt S2’s stillinger.

Nær- og fjernlys samt nummerpladelys
Nær- og fjernlys forsynes med 12V fra sikring
F7. Nær/fjernlys samt nummer pladelys tændes
med det ene kontaktsæt nummer 11 og 12 i
lyskontakt S2 i instrumentpanelet. Kontakten
skal stå i stilling 2 (helt nedtrykket). Nær- eller
fjernlys vælges med ratkontaktens omskifter,
som også indeholder kontakt for overhalings-
blink. Overhalingsblinket kan kun betjenes, når
startnøglen er tilsluttet.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af lyskontakt S2
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko.

Montering af lyskontakt S2
3. Monter ledninger med 4 spadesko ifølge

illustrationen.
4. Monter kontakt S2 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Spadeforbindelser
(Kontakt set fra bagsiden)
BR-RT: 12V fra relæprint stik J16-5 fra sik-

ring F4 til positionslys. Fra sikring
F4 er der 12V uanset startnøglens
stilling.

GN: 12V via relæprint stik J16-3 fra sik-
ring F7 til nær- og fjernlys samt
operhalingsblink via startnøglerelæ.

GR: 12V fra kontakt til ratkontaktens
nær/fjernlyskontakt samt nummer-
pladelygte, når kontakten er tændt i
stilling 2.

GR-RT: 12V fra kontakt til positionslys,
samt instrumentlys stik J3-15, når
kontakten er i stilling 1 eller 2.



Værkstedsinformation 3/6 5.1-0
Side 2 af 2

Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Lyskontakt S2 og el-beskrivelse af lys

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko.
2. Tilslut startnøglen.
3. Tænd for lyskontakt i stilling 1 (halv ned-

trykket). Kontroller, at positionslyset er
tændt, og forlygte samt nummerpladelygte
er slukket.

4. Tænd for lyskontakt i stilling 2 (helt ned-
trykket). Kontroller, at positionslys, for-
lygte og nummerpladelygte er tændt. Skift
på ratkontakten mellem nær og fjernlys,
og kontroller korrekt funktion.

5. Sluk for startnøglen og kontroller, at for-
lygte og nummerpladelygte er slukket, og
at positionslyset er tændt.



Værkstedsinformation 3/6 6.0-1
Side 1 af 1

Dato 910420

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæserkontakt S3 og el-beskrivelse blæser

Erstatter 3/6-6,0-0
Fra stel nr. 2001

Til stel nr. 3005

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr. 4.
Blæserkontakt S3 har 2 stillinger til henholds-
vis langsom og hurtig blæser. Blæsermotorens
ene side forsynes med 36V, når startnøglen er
tilsluttet. Blæserens maksimalhastighed redu-
ceres ved at blæsermotoren i kontaktstilling 1
får 0V via en modstand monteret på blæser-
motorprintet. Kontakt S3’s ene kontaktsæt 24
og 25 slutter til 0V i stilling 1 og 2. Kontakt
S3’s andet kontaktsæt 11 og 12 slutter til 0V i
stilling 2. I stilling 2 forsynes blæseren direkte
med 0V.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 m

Demontering af blæserkontakt S3
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko.

Montering af blæserkontakt S3
1. Monter ledninger med 4 spadesko ifølge

illustratonen.
2. Monter kontakt S3 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Tilslut startnøg-

len.
2. Tænd for blæserkontakt i stilling 1 (halv

nedtrykket). Kontroller, at blæseren kører
med reduceret hastighed.

3. Tænd for blæserkontakt i stilling 2 (helt
nedtrykket). Kontroller, at blæseren kører
med fuld hastighed.

Spadeforbindelser
(kontakt set fra bagsiden)
BR-RT: Forbindelse fra stik J10-1 på blæ-

sermotorprint fra blæsermotorens
seriemodstand. Forbindelsen sløfes
videre til varmekontakt S4 og in-
strumentmodul.

LI: Forbindelse fra stik J10-2 på blæ-
sermotorprint fra blæsermotor. For-
bindelsen sløjfes videre til varme-
kontakt og instrumentmodul.

SW: 0V. (Blæsermotorens anden side er
forsynet med 36V via sikring F7,
når startnøglen er tilsluttet.)



Værkstedsinformation 3/6 6.1-0
Side 1 af 1

Dato 910407

Signatur LBC

Model:

Emne

Blæserkontakt S3 og el-beskrivelse blæser

Erstatter 3/6-6,0-0
Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr. 4.
Blæserkontakt S3 har 2 stillinger til henholdvis
langsom og hurtig blæser. Blæsermotorens ene
side forsynes via papacitetsmålerens sikker-
hedsrelæ med 36V, når startnøglen er tilsluttet.
Blæserens maksimalhastighed reduceres ved at
blæsermotoren i kontaktstilling 1 får 0V via en
modstand monteret på relæprintet. Kontakt
S3’s ene kontaktsæt 24 og 25 slutter til 0V via
modstanden på relæprintet i stilling 1 og 2.
Kontakt S3’s andet kontaktsæt 11 og 12 slutter
til 0V i stilling 2. I stilling 2 forsynes blæser-
motoren direkte med 0V.

Forudsætninger
Værktøj Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af blæserkontakt S3
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko.

Montering af blæserkontakt S3
1. Monter ledninger med 4 spadesko ifølge

illustrationen.
2. Monter kontakt S3 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Tilslut startnøg-

len.
2. Tænd for blæserkontakt i stilling 1 (halv

nedtykket). Kontroller, at blæseren kører
med reduceret hastighed.

3. Tænd for blæserkontakt i stilling 2 (helt
nedtrykket). Kontroller, at blæseren kører
med fuld hastighed

Spadeforbindelser
(kontakt set fra bagsiden)
BR-RT: 0V forbindelse fra kontakt via in-

strumentmodul stik J3-18 og relæ-
print stik J9-6 til blæsermotorens se-
riemodstand. Desuden forbindelse
til varmekontakt S4. Modstanden
nedsætter blæsermotospændingen,
når kontakten er i stilling 1.

BL-GE: 0V forbindelse fra kontakt til blæ-
sermotor via relæprint stik J9-7.

SW: 0V. (Blæsermotorens anden side er
forsynet med 36V via papacitets-
målerens sikkerhedsrelæ stik J1-14,
når startnøglen er tilsluttet.)



Værkstedsinformation 3/6 7.1-0
Side 1 af 2

Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Varmekontakt S4 og el-beskrivelse varme

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Beskrivelse
Beskrivelsen henviser til diagram 7/2 nr. 4.
Varmekontakt S4 har to stillinger til henholds-
vis varmetrin 1 og 2. Varmetrinene styres af 2
rel;er K2 (varme 1) og K3 (varme 2). Relæ-
spolernes ene side er tilsluttet 12V via sikring
F5, når startnøglerelæ K1 er trukket. Det ene
kontaktsæt 24 og 25 i varmekontakt S4 tilslut-
ter 0V til varmerelæ K2 (varme 1) i stilling 1
og 2 via blæserkontakt S3. Varme 1 kan kun
tændes, år blæserkontakten er i stilling 1 eller
2. Det andet kontaktsæt 11 og 12 i varmekon-
takt S4 tilslutter 0V til varmerelæ K3 (varme
2) i stilling 2. Varme 2 kan kun tændes, npr
blæserkontakten er i stilling 2 og speederpe-
dalen er sluppet. Dette styres af en transistor på
relæprintet. Transistorens fællesterminal (E)
går til blæserkontakt S3-11. Transistoren kan
kun aktivere varmerelæ K3 (varme 2) via var-
mekontakt S4, når blæserkontakt S3 er i stil-
ling 2, for kun i stilling 2 er der 0V. ydermere
vil transistoren afbryde, når speederpedalen
nedtrykkes, da transistorens indgang  (B) da
ikke længere får 36V via relæprintets stik J18-
3.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Demontering af varmekontakt S4
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Kontakten fastholdes i instrumentpanelets

udskæring ved hjælp af kontaktens 4 plast-
fjedre A.
Demonter kontakten fra instrumentpanelet
ved at trykke fjedrene ind mod kontakten,
og træk kontakten ud.

4. Demonter ledningernes spadesko

Montering af varmekontakt S4
1. Monter ledninger med 4 spadesko ifølge

illustrationen.
2. Monter kontakt S4 i instrumentpanelets

udskæring. Kontroller, at kontaktens fjed-
re A låser kontakten fast på bagsiden af
instrumentpanelet.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Tilslut startnøg-

len.
2. Tænd for blæserkontakt og varmekontakt i

stilling 1 (halv nedtrykket). Kontroller på
instrumentmodulet, at lampen for varme 1
lyser, og lampen for varme 2 er slukket.

3. Tænd for blæserkontakt og varmekontakt i
stilling 2 (helt nedtrykket). Kontroller på
instrumentmodulet, at lamperne for varme
1 og 2 lyser.

4. Træd på speederpedalen og kontroller, at
varme 2 slukker



Værkstedsinformation 3/6 7.1-0
Side 2 af 2

Dato 910412

Signatur LBC

Model:

Emne

Varmekontakt S4 og el-beskrivelse varme

Erstatter

Fra stel nr. 3006

Til stel nr.

Spadeforbindelser
(kontakten set fra bagsiden)
GN-WS: Forbindelse til relæprint stik J9-4 til

varmerelæ K3 (varme 2).
BR-RT: Forbindelse fra blæserkontakt S3 til

styring af varme 1. Forbindelsen er
0V såfremt blæserkontakt S3 er i
stilling 1 eller 2.

GE-WS: Forbindelse til relæprint stik J9-3 til
varmerelæ K2 (varme 1).

GE-SW: Forbindelse fra relæprint stik J9-5 til
styring af varme 2. Forbindelsen er
kun 0V såfremt speederpedalen er
sluppet o g blæserkontakt S3 er i
stilling 2 (hurtig blæser).



Værkstedsinformation 3/7 1.0-0
Side 1 af 2

Dato 900725

Signatur LBC

Model:

Emne

Viskermotor og -træk

Erstatter

Fra stel nr. 2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Viskermotorens driftsspænding er 36V. Moto-
ren er forsynet med et selvspærrende snekke-
gear. Via et trækstangssystem driver udgangs-
akslen viskeren frem og tilbage på en hel om-
drejning. Viskerens automatiske neutralstilling
varetages af en kontakt indbygget i viskermo-
toren. De ialt fire forbindelser til motor og
kontakt er ført ud i et fælles kabel og multistik.
Parallelarmsviskerens to aksler er lejret i en
fælles akselenhed, der ligesom viskermotoren
er fastgjort ti hængselrammen. Motorens
krumtaparm og viskerakselenheden er forbun-
det med en trækstang, so er lejret i to kugleled.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 20 mm

Ringgaffelnøgle 10 mm
Lille fladtang
Vaseline
Momentnøgle 8 Nm
Momentnøgle 15 Nm
Topnøgle 10 mm

Demontering af viskermotor
1. Demonter overdel ifølge instruktion 2-1

nr. 10.
2. Demonter viskermotorens multistik.
3. Løsn skrue D i krumtaparm C, og træk

krumtaparmen af motorakslens mangenot.
4. Demonter skruer A, og fjern motoren

Montage af viskermotor
1. Smør multistikkets terminaler med vaseli-

ne, og isæt stik

2. Monter motoren med skruer A og skiver
B.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

3. Før krumtaparmen monteres, startes og
slukkes viskermotoren således, at den
automatiske neutralstilling er korrekt.

Viskertræk. Hængselramme vist opskåret
A: skrue, B: stjerneskive, C: krumtaparm, D: skrue, E:
viskerakselenhed, F: stjerneskive, G: møtrik, H: træk-
stang

4. Sæt krumtaparm C ned over motorakslens
mangenot, så armen peger i nøjagtig
samme retning som trækstang H. Se illu-
strationen.

5. Spænd skrue D.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

Demontering af viskerakselenhed
1. Demonter defroster ifølge instruktion 3/5

nr. 1.0.
2. Demonter trækstang H fra kugleleddet på

viskerarmsenheden ved med en fladtang at
klemme låsetappe T ind samtidig med at
låsepal S drejes hen over noterne i træk-
stang H. Trækstang H kan herefter løftes
af.
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3. Demonter møtrikker G og skiver F.
vistkerakselened E kan nu demonteres.

Montering af viskerakselenhed
1. Isæt viskerakselenhed E i hængselram-

mens huller.
2. Monter stjerneskiver F og møtrikker G.

Tilpændingsmoment 15 Nm.
3. Monter trækstang H på kugleleddene.

Kontroller, at tappene T låser i noterne.
4. Monter defroster ifølge instruktion 3/5 nr.

1.0.

Kontrol
1. Trækstangens kugleled skal være fri for

slør.
2. Med aktivetret viskermotor kontrolleres,

at armenes bevægelser går uhindret.
3. Kontroller, at motorens krumtaparm er

nøjagtig parallel med trækstangen i neu-
tralposition.

4. Hvis defrosteren har været demonteret,
kontrolleres funktion ifølge instruktion 3/5
nr. 1.0.

Slutmontage
1. Monter overdel ifølge instruktion 2/1 nr.

2.0.
2. Monter viskerarme og viskerblad ifølge

instruktion 2/4 nr. 2.0.


