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INTERFACEBOX SC-8000:

Elektroniken skall alltid monteras inne i kupen tillsammans med medföljande
4mm skruv eller med medföljande dubbelhäftande tejp så nära elgaspedalen som
möjligt. Undvik placeringar nära värmekällor eller annan elektronik där
interference (överstrålning) kan förekomma. Lämplig montering kan vara under
panelen vid förarplatsen eller bakom handsfacket (Fig.6.1). Montera inte
elektroniken i motorutrymmet. Vid montering, markera hålen, borra två 3mm hål.

OBS! Kontrollera alltid vad som finns på andra sidan när man borrar.

Installera elektroniken temporärt i vald sektion .  
Skruva inte fast elektroniken om den inte sitter så att den är lättillgänglig. 
När väl installationen av farthållaren är klar kan man skruva fast elektroniken
ordentligt i vald sektion.

Bilspecifikt kablage (T-kablage) SC-8000 
(inte inkluderat i satsen)

OBS! Koppla ur bilbatteriet innan installation av kablaget påbörjas!

Koppla ur originalkontakten på gaspedalen. Koppla in den ena kontakten från T-
kablaget på gaspedalen och den andra kontakten till urkopplad kontakt från
gapedalen.
Koppla in Svart/röd kabel till permanent matning 12V (sätt i medföljande 3Amp
säkring).
Koppla in den 10-poliga kontakten till interfaceboxen.
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DIAGNOSTIKFUNKTION:

Denna farthållare har en integrerad diagnostikfunktion. Denna sjävdiagnostik
inkluderar 3 steg, A, B och C, detta för att testa farthållarens egenskaper och
funktioner. Kontrollera din installation en gång till för att verifiera att alla
inkopplingar är korrekt utförda. Lägg i handbromsen och sedan växelspaken i
neutral eller om det är en automatväxlad bil, lägg i parkering.

För att aktivera diagnostikfunktionen med ljudläge, tryck och håll in SET-
knappen medan du slår på tändningen. En signal kommer att ljuda så länge
som du håller in SET-knappen. Släpp SET-knappen och signalen kommer att
sluta. Om signalen ljuder igen inom en sekund kan det indikera att någon
anslutning är aktiv när den ej skall vara det. Med hjälp av uteslutnings-
metoden kan du avgöra vilken inkoppling som ej är korrekt och sedan åtgärda
felet.

Diagnostikfunktion A.

Farthållarens inbyggda diagnosfunktion är avsedd för att testa de elektriska
anslutningarna.
En LED-diod på elektronikboxen visar funktionerna i denna test hela tiden. 
Eftersom en visuell visning kan vara olämplig vid de tillfällen elektroniken
monteras under instrumentpanel är en temporär signal till hjälp var gång LED-
dioden lyser. Dioden och signalen kommer att aktiveras när elektroniken
känner av någon av följande funktioner:

• Set Knapp
• Res Knapp
• Coast Knapp
• Broms Pedal
• Hastighetssignal i observationsläge
• Varvtalssignal i observationsläge
• Kopplingsbrytare
• Neutral säkerhetsbrytare (gäller aut. vxl. bilar)

Om någon funktion är aktiv i mer än 10 sekunder kommer elektroniken
automatiskt stänga ner funktionen för att den ej skall kunna störa ut
avkänning av någon annan funktion.

Diagnostikfunktion B.

När diagnostest A av farthållaren egenskaper och funktioner är färdigt kan
man gå över till diagnostest B. I det här testet är den möjligt att testa
funktionerna på farthållarens servoenhet. Dra åt handbromsen och placera
växelspaken i neutral eller i parkeringsläge om det är en automatväxlad bil. För
att komma in i denna testfunktion måste man trycka och hålla in SET/ACC-
knappen på manöverenheten samtidigt som man vrider på tändningen och
startar bilen. Släpp SET/ACC-knappen när motorn har startat och går på
tomgång. Sätt på farthållaren genom att trycka på ON/OFF-knappen. Lysdioden
skall nu tändas på manöverenheten. Tryck på SET/ACC-knappen och
servomotorn skall börja att dra gasreglaget och bilens varvtal börjar att öka
stegvis. Använd knapparna SET/ACC och RES/DEC för att justera gasreglagets
position. Servomotorn kommer att släppa gasreglaget ögonblickligen om man
trycker på bromspedalen eller på ON/OFF knappen på manöverenheten. Stäng
av tändningen för att avsluta diagnostikfunktion B.

Diagnostikfunktion C.

Denna test är för att testa referenspulsanslutningen. Under tiden du kör bilen
kan du titta på elektronikenhetens diod för att verifiera en signal.  Dioden
kommer att blinka med frekvensen av hastigheten eller varvtalet (RPM). När du
kör ca: 50 km/h, skall dioden blinka med en hastighet av 1 blink/sek. Samtidigt
ljuder en signal med samma hastighet. Slå av tändningen efter du stannat för
att avsluta diagnostikfunktion C.

OBS:
Diagnostikfunktionerna kan användas för att testa alla egenskaper och
funktioner på farthållaren. Farthållaren använder en intern referenssignal i
diagnostikfuntion B när du testar farthållarens servoenhet. Så, efter att du
avslutat diagnostikfunktion B och farthållaren inte vill ta över hastigheten är
det möjligt att referenspulsanslutningen inte är korrekt.

Säkerhetsegenskaper:

Farthållaren är utrustad med flera olika säkerhetsegenskaper som kommer att
träda i kraft när: 

1 bromspedalen trampas ned.
2 man trycker på manöverenhetens OFF-knapp.
3 motorn övervarvar.
4 hastigheten minskar med 50% av programmerad fart.
5 hastigheten ökar med 150% av av programmerad fart.
6 tändningen stängs av.

Farthållaren kommer att sluta fungera om bromssäkringen går sönder, när
bromsljuslamporna går sönder eller om någon anslutning till dessa blir
urkopplade. Ur säkerhets- och ekonomisynpunkt använd inte farthållaren i tät
trafik eller när det är halt väglag.

Säkerhetsnotering:
Om farthållaren trots ovan nämnda åtgärder ändå inte slår av kan du alltid
stänga av farthållaren genom att vrida av bilens tändning ( Alt: 6 ). 
Kontrollera därför först att fordonets rattlås inte låser då bilen är i rörelse.
Prova alltid alternativ 1-5 FÖRST. 

VARNING:
Farthållaren är utrustad med flera olika säkerhetsegenskaper, men ingen av
dessa kan förhindra fel på det fysiska montaget. Dubbelkolla det!

Ingående delar:

POS: ART.NR: BESKRIVNING: ANTAL:
1. A10-2084940 ELEKTRONIKENHET. 1.
2. A10-2000230 INTERFACEBOX 1.
3. 190-5000080 KABELSTAM 1.

4. A90-9100390 Tillbehörspåse 1.
4.1  210-0001200 Monteringsplatta 2.
4.2  224-0096090  Dubbelsidig tejp 1.
4.3  224-0099040 Dubbelsidig tejp 1.
4.4  229-0098740 Kabelgenomföring 1.
4.5  201-001142A Buntband 10. 
4.6  213-0011290  Skruv 8x1/2 4.
4.7  180-9972080 4-polig hon kontakt 1.
4.8  181-0300010 Fuse 3A 2.

Lämpliga verktyg:

Följande lista på verktyg behövs för att åstadkomma ett bra montage. Det går att
montera farthållaren utan en del verktyg, men det är ändå en rekommendation
att installatören har dessa tillgängligt. 
Det rekommenderas att alla anslutningar som gör mot bilen löds in på plats för
att erhålla en god kontakt.

1 Borrmaskin
2 Voltmeter/Multimeter
3 Lödkolv + lödtenn
4 Avbitartång
5 Skaltång
6 Kabelskotång
7 Kombinationstång
8 Borr - olika storlekar
9 Körnare
10 Hammare
11 Domkraft
12 Skruvmejselsats
13 Hylsnyckelsats
14 Pallbock
15 Isoleringstejp
16 Mätdon
17 Blocknycklar
18 Ringnycklar
19 Tätningsvax
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ELEKTRONIKENHET:

Elektroniken skall alltid monteras inne i kupen tillsammans med medföljande
4mm skruv eller med medföljande dubbelhäftande tejp. Undvik placeringar nära
värmekällor eller annan elektronik där interference (överstrålning) kan
förekomma. Lämplig montering kan vara under panelen vid förarplatsen eller
bakom handsfacket (Fig.4.1). Montera inte elektroniken i motorutrymmet. Vid
montering, markera hålen, borra två 3mm hål.

OBS! Kontrollera alltid vad som finns på andra sidan när man borrar.

Installera elektroniken temporärt i vald sektion .  
Skruva inte fast elektroniken om den inte sitter så att den är lättillgänglig. 
När väl installationen av farthållaren är klar kan man skruva fast elektroniken
ordentligt i vald sektion.

Kabelmatta:

När du väl har bestämt en placering av elektroniken är det möjligt att montera
kabelmattan. För att kunna lokalisera rätt kablar att koppla in sig på, använd
en voltmeter.

Manöverenhet (Fig.5.1)
Farthållaren kan användas tillsammans med olika typer av manöverenheter.
Det finns flera manöverenheter för att kunna erbjuda den smidigaste lösningen
för varje enskild montering.

Manöverenheten skall monteras så att den inte påverkar bilens övriga reglage.
Rekommenderad position är på *instrumentbrädan eller på *mittkonsolen.  

Efter vald position behöver man borra ett 6mm hål i närheten av
manöverenheten. Kablarna från manöverenheten kan nu dras via det borrade
6mm hålet till elektronikenhetens huvudkablage. Kontaktstiften från
manöverenheten kan nu monteras i medföljande kontakthus och sedan
kopplas ihop med den 8-poliga kontakten från huvudkablaget.
IR-manöverenhet: IR-manöverenheten levereras med en egen beskrivning och
den bör man läsa igenom innan man utför någon montering av enheten.

Det finns också möjlighet att styra farthållaren med original manöverenhet 
(O.E.M. manöverenhet). (Se 12 extra optioner)

Varning:
Se till att föraren inte måste stoppa in handen genom ratten för att påverka
manöverenheten.

Grön/Röd, Rosa/Röd och Blå/Röd Servomotor kablar
Drag de tre (GRÖN/RÖD, ROSA/RÖD och BLÅ/RÖD) kablarna till interfaceboxen.
De tre stiften kan nu kopplas i medföljande kontakthus enligt färgschema på
kontakthuset.

Orange kabel
Anslut ORANGE kabel till en avsäkrad matningsledning via tändningen. Denna
inkoppling måste ha en spänning på (+12V) när tändningen är i ON-position.
Var säker på att tändningen är avstängd när du gör inkopplingen för att
förhindra att någon säkring löser ut.

Notering: 
Kontrollera med en voltmeter att inkopplingspunkten du valt ger full
batterikapacitet. En rekommenderad position är vid säkringsboxen.

Grön kabel
Anslut GRÖN kabel till befintlig jordpunkt eller till en ren metallyta som har
kontakt med chassit. En vanlig placering på en sådan punkt är vid höger- eller
vänster-kickpanel.   

Bruna kablar
De BRUNA kablarna skall kopplas mot bromskontakten (Fig. 5.2). Om det finns
fler än två kablar från bromskontakten,
använd en voltmeter för att ta reda på
vilka två kablar som man skall koppla in
sig emot. En av de bruna kablarna skall
kopplas mot den kabeln som antingen har
permanent matning vid bromskontakten,
eller mot tändningsstyrd matning vid
bromskontakten.Den andra av de två
bruna kablarna skall kopplas mot den
kabel som får (+12V) när bromsen är
påverkad och får (0V) när bromsen ej
påverkas.

Om du inte hittar rätt kablar så kan
kontakten vara digitalstyrd. I så fall måste
du koppla de bruna kablarna enligt
följande:

En av de två bruna kablarna skall kopplas till en tändningstyrd matning, mät
för att vara säker att den bara ger spänning när tändningen är påslagen.  

Den andra av de två bruna kablarna skall kopplas till kabeln som får spänning
när bromspedalen är påverkad. Denna kabel skall få jord via bromsljuslampan
när pedalen ej påverkas och 12 volt när pedalen påverkas. Du kan hitta denna
kabel i kabelmattan som finns i bakänden på bilen.

Notering: 
Det spelar ingen roll vilken av de två bruna kablarna som går till vilken punkt,
det viktiga är att om kablarna inte är kopplade kommer farthållaren inte att
fungera.

Lila kabel
Den LILA kabeln kan kopplas på 3 olika sätt.

1. Handbromskontakt. Den lila kabeln kan kopplas till kontakten vid
handbromsen. Lokalisera handbromskontakten och använd en voltmeter för att
lokalisera vilken kabel som får kontakt med jord när handbromsen är åtdragen
och anslut LILA kabel till den.

2. Neutral- eller Parkerings kontakt (endast automatväxlade bilar). Den lila
kabeln kan kopplas till Neutral- eller Parkeringskontakten. Lokalisera vilka
kablar som är kopplade till Neutral- eller Parkeringskontakten och använd en
voltmeter för att ta reda på vilken kabel som får kontakt med jord när
växelspaken är i neutral- eller parkeringsläge. Anslut lila kabel till den.

3. Fabriksmonterad kopplingskontakt. Den lila kabel kan kopplas till en
fabriksmonterad kopplingskontakt. Använd en voltmeter för att lokalisera
vilken kabel på kopplingsbrytaren som går till jord när kopplingen påverkas.
Anslut lila kabel till den.
OBS! Kontrollera denna inkoppling noggrant då en felaktig inkoppling kan
resultera i motorskador!

Farthållaren kommer att koppla ur eller inte koppla in om lila kabel har
kontakt med jord.

Notering: Om lila kabel inte kopplas, fungerar farthållaren ändå. Kapa och
tejpa den lila kabel om den ej skall användas.  

Gul och Blå kabel (Inkoppling av referenspuls)
Det finns två typer av signaler som kan användas som referenspuls.

1. Hastighetssignal: Denna typ av signal är den ”riktiga” väghastighetssignalen
och skall alltid användas när bilen är utrustad med automatisk växellå Går även
att användas tillsammans med manuellt växlade bilar, men då krävs också
något typ av övervarvningsskydd.

2. Varvtalssignal: Denna typ av signal kommer från motorns varvtalsgivare.
Hastigheten på fordonet är relaterat till bilen varvtal så länge som bilen kör på
samma växel. Denna signal kan användas när det gäller manuellt växlade bilar
och då behövs inget övervarvningsskydd.

Farthållaren har två kablar som används till referenspuls.
1. Blå kabel: Hastighetssignal och vartalssignal med spänningsområde mellan
1.5 volt och 24 volt och en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz. Den blå kabeln
skall användas för inkoppling när ovanstående parametrar överenstämmer.

2. Gul kabel: Endast vartalssignal, för spänningsområde mellan 6 volt till 250
volt och en frekvens mellan 6Hz och 488Hz. Den gula kabeln skall användas när
varvtalssignalens spänning överstiger 20 volt. För all annan användning skall
gul kabel användas när övervarvningsskydd behövs och vartalssignalen är
mellan 6 till 250 volt.   

Övervarvningsskydd
Om hastighetssignal används som referenspuls på en manuellt växlad bil, måste
man koppla in ett övervarvningsskydd för att förhindra motorskador. Om
kopplingspedalen påverkas medan farthållaren är igång måste farthållaren
kunna slå ifrån automatiskt, annars kan motorskador uppstå. Det finns två
metoder för inkoppling av övervarvningsskydd:
1. När blå kabel används för inkoppling av referenspuls kan gul kabel kopplas
in mot varvtalssignalen och användas som övervarvningsskydd.
Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
2. En kopplingsbrytare kan användas som övervarvningsskydd om ingen
varvtalssignal kan hittas. (Se extra tillbehör)  Kopplingsbrytaren skall kopplas så
att när kopplingspedalen påverkas skall farthållaren slå ifrån automatiskt.

Den bästa lösningen för avkänning av hastighetssignal för farthållaren beror
på bilens växellåda.

Automatväxlade bilar:
Den blå kabeln skall användas och måste kopplas mot bilens hastighetssignal,
EN VARVTALSSIGNAL KAN INTE ANVÄNDAS. För automatväxlade bilar behövs
inget övervarvningsskydd. Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
Om ingen signal kan hittas måste man montera en drivaxelsats eller en
vajergivare på bilen.
(Se extra tillbehör)

Manuellt växlade bilar: 
Den bästa lösningen för manuellt växlade bilar är att använda blå kabel för
anslutning till referenspuls och gul kabel eller kopplingsbrytare som inkoppling
för övervarvningsskydd.
Se avsnitt om identifiering av referenspuls.
Om ingen lämplig hastighetssignal kan hittas måste man montera en
drivaxelsats eller en vajergivare på bilen. Alternativt kan man använda blå
kabel mot en varvtalssignal eller gul kabel på minussidan på bilens tändspole.
Med denna lösning behövs inget övervarvningsskydd då farthållaren
kontrollerar vartalet. När man använder en varvtalssignal kommer lägsta
inkopplingsbara hastighet vara beroende av vilken växel som bilen körs på. 

Identifiering av lämplig referenspuls. 
Det finns flera olika ställen i bilen där man kan hitta en lämplig referenspuls
för farthållaren. Nedan finns listat lämpliga ställen och signaler och hur man
gör för att identifiera dessa.

Hastighetssignaler: krävs att man ansluter något övervarvningskydd för
manuellt växlade  bilar.

Lämpliga ställen för att finna hastighetssignal är:

A. Hastighetssignal från motorns styrdon 1.5 - 24 volt och med en frekvens
mellan 6Hz och 8.5KHz.
B. Elektronisk hastighetsmätare - bakom instrumentgruppen eller kabelstam
upp till denna, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz.
C. Växellådssignal - växellådssensor är ofta monterad på toppen av växellådan
och har då 3 kablar, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 8.5KHz.
D. Bilradio - i ISO-kontakten på de bilar som är utrustade med en, då kan
signalen finnas i kontakt 3, stift 1 eller 5, 1.5 - 24 volt och med en frekvens
mellan 6Hz och 8.5KHz.

Motorns varvtalssignal

Lämpliga ställen för att finna varvtalssignal är:

A. Varvtalssignal från motorns styrdon1.5 - 24 volt.
B. Elektronisk varvtalsmätare - bakom instrumentgruppen eller kabelstam upp
till denna, 1.5 - 24 volt och med en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.
C. W+ terminal på generatorn - på generatorn kan du finna en extra terminal
som kan vara W+, på vissa bilar är denna inte använd så ett passande
kontaktdon kan behövas. 6 - 250 volt och en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.
D. Tändspolens negativa sida, gul kabel skall användas för denna inkoppling.
6- 250 volt en frekvens mellan 6Hz och 488Hz.

Identifiera en av signalerna som är listad ovanför. Använd voltmeter - testa
enligt följande: anslut den röda anslutningen från voltmetern till signalen du
valt och den svarta anslutningen från voltmetern till en bra jordanslutning. 
Kör fordonet och mät R.M.S. volten på signalen. 
Tänk på att alla digitala voltmeters kan mäta R.M.S. volt när voltmetern är
inställd för växelspänning (AC).
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