
MONTERINGSANVISNING TOYOTA
Modell: COROLLA 1.6 (auto vxl) facelift

Bild 1. Montering av manöverenhet.
•Manöverenheten UCM-06 placeras på rattstångskåpans

vänstra sida, snett under blinkerspaken.
•Prova ut exakt var manöverenheten ska fästas och märk ut

för håltagning.
OBS! Manöverenheten får inte inverka på blinkerspakens
funktion.

•Borra ett Ø 10 mm hål i rattstångskåpan och skruva fast
manöverenheten med bricka och mutter.

Bild 2. Placering/montering av servomotor.
•Skruva fast servofästena MPS2401på servoenheten med

M5-bultar, brickor, gummibussningar, fjäderbrickor och M5
muttrar.

•Montera servots ena fäste i befintlig M6-gängat hål med M6-
skruv på torpedväggen (pos 1) och använd servot andra fäste
som mall och borra ett Ø3 mm. hål (pos 2), skruva sedan fast
med en självgängande  5 mm. skruv.

Bild 3. Montering av servovajer.
•Drag in servoajern genom befintlig genomföring vid förar-

platsen för montering mot gaspedalen.
•Kapa fäste MPS25/2600 enligt skiss 2.
•Demontera servovajerns kulkedja och anslut kedjeanslutning

MPS2800 på servovajern.
•Demontera gaspedalen och borra ett Ø4 mm. hål (pos 1) och

två Ø6 mm. (pos 2) med fäste MPS25/2600 som mall.
•Skruva fast kedjeanslutningen i gaspedalen (pos 1) med 

M4-skruv, bricka och två muttrar.
•Skruva fast fäste MPS25/2600 med två M6-bultar, brickor

och muttrar i de två borrade hålen på gaspedalen (pos 2).
•Fäst servovajern på vajerfästet MPS25/2600 med de två

justeringsmuttrarna.
•Eventuellt slack på servovajern skall justeras så att vajern är

maximalt sträckt utan att tomgången på motorn påverkas.
OBS! Justera med varm motor!

Montering av elektronikenheten.
•Ställ in elektronikenhetens DIP-switchar som på bilden till

höger (gäller EC-2000, vid montering av SC-3000, följ den 
universella manualen).

•Elektronikenheten placeras på vänster sida vid förarplats.

Kabeldragning.
•Drag ut 4-polig kabel för anslutning till servomotor genom

befintlig genomföring på torpedväggen.

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

kabel (aut. vxl) (alt. vit/violett man vxl bil) stift 17 i 35-poligt
vitt kontaktstycke E13 på styrboxen bakom handskfacket (se
skiss 3).

Montering/anslutning av kopplingsbrytare/bromsljus-
kontakt.
Endast manuellt växlade fordon:

•Montera och anslut mekanisk kopplingsbrytare CS-100 i serie
med en av de två bruna kablarna som ansluts mot bromsljus-
kontakten enligt bilaga A.

Övrig kabeldragning.
•Anslut de två bruna kablarna till vardera sidan av bromsljus-

kontakten.
•Anslut ORANGE kabel till + 12 volt via ACC radioläge.
•Anslut GRÖN kabel till chassijord.

VIKTIGT! 
Klamma kablage och täta kabelgenomföringar.
Testa farthållarens funktioner/provkör farthållaren enligt
den universella manualen.
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