
Bild 1. Montering av manöverenhet UCM1.
• Manöverenhet UCM1 placeras på vänster sida av rattstång-

skåpan snett nedanför blinkerspaken.
• Prova ut exakt var manöverenheten ska fästas och märk ut för

håltagning.
OBS! Manöverenheten får ej inverka på blinkerspakens funktion
eller vara i vägen för reglage som t.e.x. ställbar ratt.
• Borra ett Ø10 mm. hål och skruva fast manöverenheten i ratt-

stångskåpan.
• Drag kablaget in under rattstångskåpan och vidare för anslut-

ning till farthållarens huvudkablage.

Bild 2. Montage av servoenhet.
• Montera servofästena med medföljande M5x50 bultar, brickor,

gummibussningar, vågbrickor och M5-muttrar på servot.
• Använd servomotorn som mall och borra två Ø3,5 mm. hål

(pos 1) i framkant av motorutrymmet ovanför strålkastar-
insatsen.

• Skruva fast servomotorn i de borrade hålen med två med-
följande 5 mm. självgängande skruv. 

Bild 3. Montage av servovajer.
• Bocka/kapa/montera ihop medföljande fästjärn

MPS25/2600 enligt skiss 1.
• Kapa servovajerns kulkedja till 3st kulor och anslut kedje-

anslutning MPS2200 till servovajern.
• Skruva fast kedjeanslutning MPS2200 i befintligt hål på gas-

hjulets gasvajerinfästning  (pos 1) med en M7-bult (M7x10mm,
medföljer ej satsen).

• Skruva fast fäste MPS25/2600 med befintlig M6-bult (pos 2)
OBS! Se till att fästet ligger ann mot original gasvajerinfästning
(pos 3).

• 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.

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

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

1622 i gult kontaktstycke bakom kombiinstrumentet.

Anslutning till kopplingsbrytare/
bromljuskontakt.
GÄLLER MANUELLT VÄXLADE FORDON.
• Anslut den ena av de två bruna kablarna från farthållarens

kablage till den brytande 12V sidan på oorriiggiinnaall kkoopppplliinnggss--
kkoonnttaakktt..

• Anslut den andra av de två bruna på bbrroommsskkoonnttaakktteennss
jordsida.

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 chassijord.

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 EExxppeerrtt HHDDII FRÅN ÅRSMODELL: 22000022

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

37 mm. Bocka 90°
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Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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