
Montering av original omkopplare.
• Gör hål efter markeringen på rattstångskåpan och montera

original omkopplare 6239LO på avsedd plats.
• Anslut adapterkabel till  farthållarens kablage färg mot färg..

Bild 2. Montage av servoenhet.
• Platta ut servofästena.
• Montera servofästena med M5x50 bultar, M6-brickor, gummi-

bussningar, vågbrickor och M5-muttrar på servot.
• Skruva fast servot med befintlig skruv ovanför vänster strål-

kastarinsats (pos 1).
• Märk ut för håltagning mittför servomotorns andra fäste

(pos 2.) och borra ett Ø 6 mm. hål.
• Skruva fast servot med en medföljande M6-bult, bricka och

mutter.

Bild 3. Montage av servovajer.
• Kapa/bocka medföljande fästjärn MPS25/2600 enligt 

skiss 1.
• Demontera servovajerns kulkedja och anslut kedjeanslutning

MPS2200 till servovajern.
• Demontera plastkåpa som täcker gasspjället för bättre 

åtkomlighet.
• Skruva fast fäste MPS25/2600 med två  M6 skruvar i det två

befintliga hålen nedanför gasspjället (pos 1).
• Bocka kedjeanslutning MPS2200 90° och anslut till servo-

vajern. 
• Skruva fast kulskålen AA172 på kedjeanslutningen.
• Tryck fast kulskålen på gasreglagets kulbult (pos 2).
• Fäst servovajern på fäste MPS2500 med de två justerings-

muttrarna.
• Eventuellt slack på servovajern ska justeras så att vajern är

maximalt sträckt utan att påverka motorns tomgång vid varm
motor

• Återmontera plastkåpan på gasspjället.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in elektronikens DIP-switchar enligt bilden till höger.
• Elektronikenheten placeras bakom konsollen på förarplatsen.

Kabeldragning.
• Drag ut den 4-poliga kabeln till servomotorn och 2-polig SVART

skärmad kabel för anslutning till speedsensorn genom befintlig
kabelgenomföring på torpedvägg under bromsservo.  

• Montera medföljande kontaktdon TCN0400 på den 4-poliga
kabeln och anslut till servomotorn.

Anslutning till referenspuls.
• Anslut BLÅ kabel från 2-polig SVART skärmad till BLÅ/RÖD

kabel, stift 14, (nr: 6738) i säkringsboxen till vänster i motor-
utrymmet, se skiss 2.

OBS! Gul kabel används ej.

Anslutning till kopplingsbrytare/
bromljuskontakt.
GÄLLER MANUELLT VÄXLADE FORDON.
• Montera original kopplingsbrytare 6552.W5 med clips

4534.12  i serie med original bromsljuskontakt enligt bilaga A.
GÄLLER AUTOMATVÄXLADE FORDON
• Anslut de två BRUNA kablarna till vardera sida om bromsljus-

kontakten.

Kvarstående kabelanslutningar.
• Anslut ORANGE kabel till +12-volt via tändningslås

ACC radioläge.
• anslut GRÖN kabel till jord.

VIKTIGT!
• Utför funktionstest (diagnostic mode) och provkör farthållaren

enligt sidorna 24-26 i den universella monteringsanvisningen
för EC-2000.

MONTERINGSANVISNING
PRODUKT: EECC--22000000 BILMODELL: PPEEUUGGEEOOTT 440066 11..88//22..00 FRÅN ÅRSMODELL: 22000022

OOBBSS!! Läs noga den universella anvisningen!  PDQ Automotive Electronics AB tar inte ansvar för skador som uppkommit genom felaktig montering!

110 mm. Borras till Ø6 mm.

90°
30 mm

Skiss 1.

Skiss 2.SSiiddaann 44::77 Ref: 4062.0 Senast ändrad 2001-08-24

Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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