
BILD 1. Montage av manöverenhet.

• Manöverenheten placeras på vänster sida av rattstångskåpan,
under blinkerspaken.

• Prova ut exakt var manöverenheten ska monteras och märk ut
för håltagning.

• Demontera rattstångskåpan och borra ett Ø10 mm. hål och
skruva fast manöverenheten.

• Återmontera rattstångskåpan och drag kablaget under ratt-
stångskåpan och vidare för anslutning till huvudkablaget.

OBS! Manöverenheten får ej inverka på blinkerspakens funktioner. 

Bild 2. Montage av servomotor.
• Borra upp det högra hålet på servomotorns fäste för att sedan

skruva fast servot med befintliga M6-bultar på höger sida av
torpedväggen (pos 1). 

Bild 3. Montage av servovajer.
• Kapa/bocka/borra fästjärn (5.10) enligt skiss 1 och fästjärn

(5.11) enligt skiss 2.
• Demontera original vajerinfästning för att borra 2st Ø5 mm.

hål med fästjärn (5.10) som mall.
• Skruva fast fästjärn (5.10) tillsammans med original gasvajerin-

fästning med 2st M5-skruvar, brickor och muttrar (pos 1) 
• Montera servovajern på fästjärn (5.10) med servovajerns

justermuttrar.
• Montera den roterande bulten enligt den universella anvisning-

en på fästjärn (5.11).
• Demontera gashjulets centrummutter och montera fästjärn

(5.11) på gashjulets centrumaxel (pos 2), återmontera centrum-
muttern.

• Anslut servovajern på fästjärn (5.11) pos 3.
• Borra ett Ø2 mm. hål 15 mm. från vajerinfästning och montera

saxpinne  för att förhindra urspårning av vajer . 
• Se till att slacket på servovajern skall justeras så att vajern har

ca 10 mm. slack vid varm motor.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in elektronikenheten enligt installationsmanualen.
• Elektronikenheten placeras bakom konsoll vid förarplats.

Kabeldragning.
• Borra ett Ø10 mm. hål genom torpedväggen.
• Drag ut 4-polig kabel för anslutning till servomotor genom det-

borrade hålet vid förarplatsen.

Anslutning av referenspuls.
• Anslut BLÅ kabel från 2-polig, SVART skärmad kabel till

Grå/orange kabel, stick 3 (stift nr 6 i schema) i kontaktstycke
M-10 (diagnoskontakten), placerad under vänster kickpanel vid
förarplatsen (se bild).

Anslutning / montering av kopplingsbrytare /
bromsljuskontakt.
Gäller manuellt växlade bilar.
• Montera kopplingsbrytare CS-101 enligt medföljande beskriv-

ning med bromsljuskontakten.
Gäller automatväxlade bilar.
• Anslut de 2 st. BRUNA kablarna till var sida om bromsljus-

kontakten.

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

ACC radioläge.
• anslut GRÖN kabel till jord.

VIKTIGT!
• Utför funktionstest (diagnostik fuktion) och provkör farthålla-
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OBS! Vid montering av manöverenhet IR-100, se bilaga B.

MONTERINGSANVISNING



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

SSiiddaann 1155::11 Ref: Ceeed                Senast ändrad 2007-02-14

1.

2.

3.

1.

PRODUKT: SSCC--55000000 BILMODELL:  KKIIAA CCeeeedd 11..66//11..44 FRÅN ÅRSMODELL: 22000077

BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILDER


