
Alt. Montage av manöverenhet.

• Manöverenhet UCM-06B placeras på vänster sida om ratt-
stångskåpan, under blinkerspaken.

• För att lättare kunna montera manöverenheten bör man
demontera ratten. Följ bilens manual och rekommendationer
vid det arbetet.

• Prova ut exakt var manöverenheten ska fästas och märk ut 
för håltagning.

OBS! Manöverenheten får inte inverka på blinkerspakens
funktion.
• Borra ett Ø10 mm. hål och skruva fast manöverenheten.
• Drag kablaget i rattstångskåpan och in under instrument

panelen.

Kabeldragning.
• Montera medföljande kabelmatta 190-500025W mellan 

gaspedalens original kablage och den mindre interfaceboxen.
• Anslut SVART/röd stripe kabel från specifik kabelmatta till 

batteri spänning  (+30) 12 volt bakom radion
(alt: i diagnoskontakten).
• Följ beskrivningen som bifogats med kabelmattan.

Anslutning till referenspuls.
• Anslut Blå kabel från 2-polig SVART skärmad kabel till Brun

kabel, stift 3 i diagnoskontakten (stift nr 6 i schema).
Diagnoskontakten är placerad under vänster panel vid
förarplatsen.
Alt för man vxl fordon: Blå/orange kabel i 24-polig kontakt
MC211, stift 22 bakom höger kickpanel passagerarsidan.

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. (Alt: ersätt original kopplingsbrytare
med kopplingsbrytare CS-101 och följ medföljande schema).

Kvarstående kabelanslutningar.
• Anslut ORANGE kabel till (+15) 12-volt bakom radion.
• Anslut GRÖN kabel till jord på befintlig jordanslutning vid 

vänster A-stolpe.
• Gul kabel och svart kabel i två polig svart skärmad kabel 

kopplas ej.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in elektroniken enligt installationsmanualens avsnitt 9.
• Elektronikenheterna placeras bakom konsollen på förarplatsen.

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

installationsmanualen.
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OBS! Vid montering av manöverenhet IR-100, se bilaga B.
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