
Övrig kabeldragning.
•Anslut ORANGE kabel till + 12 volt via ACC radioläge. (Ex: orange

kabel till 12V kabel på bromskontakten)
•Anslut GRÖN kabel till chassijord.

VIKTIGT! 
Klamma kablage och täta kabelgenomföringar.
Testa farthållarens funktioner/provkör farthållaren enligt
den universella anvisningen för EC-2000, sid. 24-26.

Montering av CS-100.
•Fäst kopplingsbrytarens del med sladdar på stag som du bockar

enligt bild el. bilaga A, med medföljande dubbelhäftande tape
och säkra sedan med buntband eller medföljande skruv (pos 1).

•Fäst magnetkontakten på kopplingspedalen med medföljande
dubbelhäftande tape och säkra med ett buntband eller med
smältlim (pos 2).

MONTERINGSANVISNING ROVER
Modell: MG ZR 160 (man vxl)

Bild 1. Montering av manöverenhet.
•Manöverenheten IR-100 monteras efter bild 1 och bilaga C.
•Drag in kablaget och vidare för anslutning till farthållarens

huvudkablage.

Bild 2. Placering/montering av servomotor.
•Platta ut ett av servofästena.
•Montera det utplattade och det andra servofästet på servo-

motorn med genomgående M5-bultar, brickor, gummibuss-
ningar, fjäderbrickor och M5-muttrar.

•Skruva fast det utplattade servofästet tillsammans med
befintlig mutter på torpedväggen (pos 1).

•Montera det andra servofästet tillsammans med en M6-bult,
bricka och mutter i befitligt hål (pos 2) vid torpedväggen.

Bild 3. Montering av servovajer.
•Kapa/bocka medföljande fästjärn MPS2500/2600 enligt

skiss 1.
•Demontera original gasvajerfäste.
•Borra ett Ø6 mm hål i gasvajerfästet och skruva ihop tillsam-

mans med MPS2500/2600 (pos 1).
•Återmontera gasvajerfästet.
•Demontera kulkedjan från servovajer och anslut vajerögla

OCP-0100 till servovajern.
•Borra ett Ø4 mm hål i gashjulet enligt bild (pos 2).
•Såga/fila upp det extra vajerspåret så att servovajern kan

löpa fritt (pos 3).
•Skruva fast vajeröglan OCP-0100 med en M4-skruv, bricka

och mutter i det borrade hålet på gashjulet.
•Borra ett Ø2 mm hål i gashjulet och montera saxpinne

MSP0200 för att förhindra urspårning av vajer (pos 4).
•Fäst servovajern på vajerfäste MPS2500 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.
•Elektronikenheten placeras bakom panelen på förarsidan.

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

befintlig genomföring på torpedväggens vänstra sida.

Anslutning till referenspuls.
Manuellt växlade fordon:

•Anslut BLÅ kabel från 2-polig SVART skärmad kabel till
vit/orange under panel vid förarplats ovanför säkringsboxen.
(se bild).

•Alt: Bakom hastighetsmätaren, i den vänstra 16-poliga 
kontakten C0230, anslut BLÅ kabel från 2-polig SVART 
skärmad kabel till vit/orange stift 16.

Montering/anslutning av 
kopplingsbrytare/bromsljuskontakt.

•Montera kopplingsbrytare CS-100 enligt bild till höger och
koppla enligt bilaga A i serie med en av de två Bruna från 
farthållarens kablage.
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Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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Montera saxpinne MSP0200 ca: 15-20 mm från gas-
vajerinfästningen för att förhindra ”urspårning” av vajer.
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