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MONTERINGSANVISNING
PRODUKT: BILMODELL: FRÅN ÅRSMODELL:SC-5000 Hyundai i20 1.4 bensin 2009

Skiss 1.

Skiss 2.

Skiss 3.

BILD 1. Montering 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. Borra ett 10 mm. Hål och skruva fast 
 manöverenheten.
•  Återmontera rattstångskåpan och drag kablaget vidare för anslutning till   
 farthållarens huvudkablage.

OBS! Manöverenheten får ej inverka på blinkerspakens funktioner. 

BILD 2. Montering av servomotor.
•  Skruva fast servot vid be�ntlig bult på fordonets torpedvägg.
•  Bocka övre delen av servots fäste för att lättare komma åt att skruva fast   
  servomotorn.
•  Borra ett 10 mm. hål alternativt använd be�ntlig genomföring på 
  torpedväggen för att dra in servovajern till fordonets kupé.

Kabeldragning.
•  Drag farthållarens 4 poliga kabel för anslutning till servomotor genom det   
  tidigare uppborrade 10 mm. hålet alt. via be�ntlig genomföring på torpedvägg.

Anslutning av referenspuls.
•  Anslut farthållarens BLÅ kabel från 2-polig svart skärmad kabel till kabelstick 3  
  (stift nr. 6 i schema) i kontaktstycke M-10 (diagnoskontakten) som är placerat   
  under instrumentpanelen på förarplatsen. (Se skiss 3).

Resterande kabelanslutningar.
•  Anslut ORANGE kabel till +12 Volt via tändningslås ACC radioläge (+15 ).   
  Lämplig anslutningspunkt �nns i vit 8-polig kontakt som är placerad straxt 
  över säkringsboxen, ROSA kabel. 
•  Anslut GRÖN kabel till jord vid vänster kickpanel upp mot A-stolpen.

Anslutning till bromsljuskontakt.
•  Anslut de 2 st. BRUNA kablarna till respektive sida av bromsljuskontakten. 

Programmering av elektroniken.
•  Programmera elektroniken enligt punkt 10 i den universella 
  monteringsanvisningen.
•  Utför väg test enligt punkt 11 i den universella monteringsanvisningen. 

Anslutning till kopplingsbrytare.
•  Vid manuellt växlade fordon skall kopplingsbrytare CS-101 monteras enligt   
  medföljande beskrivning och anslutas till LILA kabel samt jord. 

BILD 3. Montering av servovajer.
•  Börja med att kapa och bocka medföljande metallfästen 5.1 och 5.10 / 5.11 
 enligt skiss 1 och skiss 2.
•  Demontera därefter fordonets gaspedal och märk ut för håltagning. 
 Använd fäste 5.1 som mall. Borra därefter 2 st. 3 mm. hål och skruva fast 
 fästet med 2 st. 3.5 x 6 mm. skruv. 
 OBS! Förgänga hålen så att skruvarna inte går av vid infästning.
•  Montera farthållarens servovajer till fäste 5.1 med roterande bult 5.5, 
 låsmutter 5.6, bricka 5.7 och 2 st. nylonbrickor 5.8 samt låsklämma 5,27 & 
 insexskruv 5.28 enligt bild 4. 
 OBS! Skruva inte fast insexskruven för hårt då den behöver efterjusteras för 
 att få rätt slack på farthållarens vajer. 
•  Återmontera gaspedalen tillsammans med fäste 5.10 som skruvas fast i det 
 övre be�ntliga fästet till gaspedalen.
•  Efterjustera insexskruv 5.28 så att servovajern har ca. 10 mm. slack vid varm 
 motor så att inte fordonet får förhöjt tomgångsläge.  Vid behov kan 
 efterjustering även ske vid gasvajerns infästning till gasspjället. Klipp av 
 överbliven servovajer efter att insexskruv 5.28 har monterats på ett korrekt sätt. 
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