
Montage av manöverenhet.
• Manöverenhet UCM-05 placeras på valfri plats vid förar-

platsen.
• Prova ut var manöverenheten ska fästas och drag kablaget i

in under instrumentpanelen till huvudkablaget för farthållaren.

Kabeldragning.
• Anslut kabelmatta 190-5000130 enligt medföljande beskriv-

ning mot gaspedalens kontakt.
• Montera sedan kablaget till den mindre interfaceboxen och

farthållarens huvudkablage.
• Anslut SVART/röd stripe kabel från specifik kabelmatta till

batteri spänning  (+30) 12 volt.

Anslutning till referenspuls.
•Anslut speedsensorkabelns (2-polig svart skärmad kabel) BLÅ

kabelände till stift 3, Gul/röd kabel i svart 8-polig kontakt pla-
cerad innanför höger kickpanel vid passagerarplatsen (se bild).

GÄLLER 1.3 multijet.
• Anslut speedsensorkabelns (2-polig svart skärmad kabel) BLÅ

kabelände till stift 23, Gul/röd kabel på ABS-styrdonets kon-
takt i motorutrymmet.

• Alt: Anslut speedsensorkabelns (2-polig svart skärmad kabel)
BLÅ kabelände till Gul/röd kabel till kabelstam i vänster 
A-stolpe till soltakskontakten (D045, stift 2).

GÄLLER ALLA MODELLER.
•Koppla ett medföljande 10K ohm:s motstånd från farthållarens
orange kabel till farthållarens blå kabel för att åstakomma en
sk.”pull-up ”av hastighetssignalen.
(OBS! Motståndet MÅSTE kopplas in för att erhålla signal)

Anslutning till kopplingsbrytare/ 
bromljuskontakt.
• Anslut de två BRUNA kablarna till båda sidor om bromsljus-

kontakten. 
GÄLLER MANUELLT VÄXLADE FORDON.
• Montera original kopplingsbrytare CS-100 i serie med original

bromsljuskontakt enligt bilaga A eller avsnitt 12 i den 
universella anvisningen.

Kvarstående kabelanslutningar.
• Anslut ORANGE kabel till (+15) 12-volt via tändningslås ACC

radioläge.  
• Anslut GRÖN kabel till jord.
• Gul, lila och svart kabel i tvåpolig svart skärmad kabel kopplas

ej.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in/programmera elektroniken enligt installations-

manualen.
• Elektronikenheterna placeras bakom konsollen på förarplatsen.

VIKTIGT!
• Utför vägtest och provkör farthållaren enligt avsnitt 10 i 

installationsmanualen.

MONTERINGSANVISNING
PRODUKT: SSCC--88000000 BILMODELL: FFiiaatt GGrraannddee PPuunnttoo FRÅN ÅRSMODELL: 22000066-->>

OOBBSS!! Läs noga den universella anvisningen!  PDQ Automotive Electronics AB tar inte ansvar för skador som uppkommit genom felaktig montering!
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OBS! Vid montering av manöverenhet IR-100, se bilaga B.

PPrroovvmmoonntteerriinngg uuttfföörrdd vviidd aannggiivveett ddaattuumm..
VVii rreesseerrvveerraarr oossss fföörr eevveennttuueellllaa pprroodduukkttiioonnssfföörräännddrriinnggaarr..
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