
Bild 1. Montage av manöverenhet.
• Manöverenhet UCM-06 placeras på vänster sida av rattstång-

skåpan, nedanför 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.
OOBBSS!! Manöverenheten får inte inverka på blinkerspakens funktioner.

Bild 2. Montage av servoenhet.
• Kapa fäste MPS 3000 enligt skiss A.
• Montera ihop fäste MPS 3000 med fäste MPS2900 med

medföljande M6 bult, bricka och mutter.
• Montera servomotorn på fäste MPS2900/3000, med

M5x50 bultar, M5-brickor, gummibussningar, vågbrickor och
M5-muttrar.

• Skruva fast fäste MPS2900/3000 i befintlig bult på luftfilter-
hushållarens vänstra sida (pos 1) tillsammans med en M6
taggbricka mellan stag och luftfiltrets hållare. 

Bild 3. Montage av servovajer.
• Bocka MPS2500 enligt skiss B.
• Skruva fast MPS2500 i befintligt hål brevid original gasvajerin-

fästning (pos 1) med M6-bult, mutter och stor bricka.
• Demontera servovajerns kulkedja och anslut vajerögla

OCP0100 (75mm) till servovajern.
OBS! Trä på ny krympslang för att säkra vajeröglan.
• Fäst vajeröglan i det extra vajerspåret med en M5-skruv,

bricka och mutter.
• Bocka ut vajerbanans ände så att kedjeanslutningen får plats i

spåret.
• Fäst servovajern på fäste MPS2500 med vajerns justerbara

muttrar.
• Eventuellt slack på servovajern ska justeras så att vajern är

maximalt sträckt uuttaann aatttt ppååvveerrkkaa mmoottoorrnnss ttoommggåånngg vviidd vvaarrmm
mmoottoorr..

OBS! Se till att vajer är uppbuntad så att den sträcker sig i en fin
böj upp mot vajerinfästningen.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in elektronikens DIP-switchar enligt bilden till höger 

(gäller EC-2000, vid montering av SC-3000 följ installations-
manualen).

• Elektronikenheten skruvas fast bakom konsoll vid förarplats
ovanför säkringsbox.

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

befintlig kabelgenomföring ovanför gaspedal( aut.), på passage-
rarsidan (man.) i torpedväggen.

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

GRÖN/SVART kabel, stift 5, kontakt B228 placerad innanför
panel vid förarplats. Se bild till höger.

OBS! Var noga med att Svart skärm ej har kontakt med blå kabel
som ansluts till speedsensorsignal.

Anslutning / montering av kopplingsbrytare /
bromsljuskontakt.
Gäller manuellt växlade bilar.
• Montera original kopplingsbrytare 83281AA000 i serie med

bromsljuskontakten enligt bilaga C.
• Anslut den ena av de två BRUNA kablarna till jordsidan av

bromsljuskontakten.
• Anslut den andra av de två BRUNA kablarna till kopplings-

brytaren.
• Anslut därefter en kabel mellan kopplingsbrytaren och broms-

ljuskontaktens 12-volts sida.

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

kontakten.

Anslutning till +12v .
• Anslut ORANGE kabel till grå kontakt F41, stift 3,

GRÖN/SVART kabel +12-volt bakom säkringsbox. Se bild nedtill
på denna sida.

• Farthållaren kommer då att ha samma säkring som original
farthållare enligt instruktionsboken/verkstadshandboken.

Anslutning till jord.
• Anslut GRÖN kabel till befintlig jordpunkt i överkant av 

pedalställ.

VIKTIGT!
• Utför funktionstest (diagnostic mode) och provkör farthållaren

enligt den universella monteringsanvisningen för EC-2000 /
SC-3000.

MONTERINGSANVISNING
PRODUKT: EECC--22000000//SSCC--33000000 BILMODELL:  SSUUBBAARRUU LLEEGGAACCYY 22..55 OOuuttbbaacckk ((PPZZ)),, MMaann..//AAuutt.. VVääxxllaaddee Årsmodell:   22000033

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

Kontakt B228.
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Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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Vy kontaktstycke mot säkringsbox.
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SUBARU Legacy 2.5 Outback (PZ) -2003

Bild 3.
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Bild 2.

Bocka ut änden på vajerspåret så att
kedjeanslutningen får plats. 
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