
Bild 1. Montage av manöverenhet.

• Manöverenheten UCM1 placeras på vänster sida om ratt-
stångskåpan snett framför och ovanför blinkerspaken. 

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

OBS! Manöverenheten får ej inverka på blinkerspakens funktion.     
• Borra ett Ø 10 mm. hål. Montera manöverenheten och drag

kablaget in under rattstångskåpan och in under instrument-
panelen. (Se medföljande montageanv. för manöverenhet
UCM1).

Bild 2. Montage av servoenhet.
• Montera servofästena med M5x50 bultar, M6-brickor, gummi-

bussningar, vågbrickor och M5-muttrar på servot.
• Skruva fast det  ena servofästet i befintlig M6-bult på torped-

väggen (pos 1).
• Borra ett Ø3.5 mm. hål (pos 2) med servot som mall och 

skruva sedan fast servot med medföljande 5mm. själv-
gängande skruv.

Bild 3. Montage av servovajer.
• Kapa/bocka medföljande fästjärn MPS2500 enligt skiss 1 och

MPS2700 enligt skiss 2.
• Kapa servovajerns kulkedja till 9 kulor och anslut kedjeanslut-

ning MPS2800 till vajern.
• Montera kedjeanslutningen på fäste MPS2700 med med-

följande M4-skruv, bricka samt 2 muttrar.
• Borra ett Ø2 mm. hål och montera saxpinne MSP0200 i 

gashjulets vajerbana enligt bild.
• Skruva fast fästjärn MPS2500 med justermuttrarna för 

original gasvajer och fästjärn MPS2700 på gasspjällets 
centrumaxel.

• Montera servovajern på fäste MPS2500. 
• Eventuellt slack på servovajern ska justeras så att vajern är

maximalt sträckt utan att påverka motorns tomgång vid varm
motor.

Montering av elektronikenheten.
• Ställ in elektronikens DIP-switchar enligt bilden till höger.
• Farthållarens elektronikenhet placeras inne i fordonets kupé,

vid elcentralen.

Kabeldragning.
• Drag ut 4-polig kabel genom befintlig kabelgenomföring på

torpedväggens högra sida för anslutning till servomotor.
• Montera medföljande kontaktdon TCN1100.

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

kontakt, F43 (placerad bakom handsfacket) röd/gul kabel, 
stift 3.

Anslutning till kopplingsbrytare/
bromljuskontakt.
GÄLLER MANUELLT VÄXLADE FORDON.
•• SSllääpppp nneedd ssääkkrriinnggssbbooxxeenn oocchh bboorrrraa uupppp hhåålleett fföörr kkoopppplliinnggss--

bbrryyttaarreenn ttiillll ØØ1100 mmmm..
• Montera original kopplingsbrytare 25300-62J00 i serie med

original bromsljuskontakt enligt bilaga A.

GÄLLER AUTOMATVÄXLADE FORDON
• Anslut de två BRUNA kablarna till vardera sida om broms-

ljuskontakten.

Kvarstående kabelanslutningar.
• Anslut ORANGE kabel till +12-volt via tändningslås

ACC radioläge.
• anslut GRÖN kabel till jord.

OBS! På nyare modell kan hastighetsgivare saknas i växellådan,
då skall blå kabel från farthållaren kopplas mot radiokontaktens
stift 4, lila/röd kabel. Dip-switcharna 1-3 skall ställas om till
2000 ppm (- -0) enligt sidan 16.

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

enligt sidorna 24-26 i den universella monteringsanvisningen
för EC-2000.

MONTERINGSANVISNING
PRODUKT: EECC--22000000 BILMODELL: NNIISSSSAANN AALLMMEERRAA TTIINNOO VV1100MM QQGG1188DDEE FRÅN ÅRSMODELL: 22000011

OOBBSS!! Läs noga den universella anvisningen!  PDQ Automotive Electronics AB tar inte ansvar för skador som uppkommit genom felaktig montering!
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Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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OBS! Vid montering av manöverenhet IR-100, se bilaga B.

Skiss till ovanstående beskrivning.

1234567
16 1514 1312 1110 9 8



NISSAN ALMERA TINO V10M QG18DE

Bild 3.

SSiiddaann  22::33 Ref: TINO Senast ändrad 2001-03-13

PPrroovvmmoonntteerriinngg uuttfföörrdd vviidd aannggiivveett ddaattuumm..
VVii rreesseerrvveerraarr oossss fföörr eevveennttuueellllaa pprroodduukkttiioonnssfföörräännddrriinnggaarr..

Bild 2.

Bild 1.
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Montera saxpinne MSP0200 ca: 30 mm från vajerin-
fästningen för att förhindra urspårning av vajer. 

Bilden hämtat från Almera N16


