
Bild 1. Montage av manöverenhet.
• Manöverenheten placeras på vänster sida av rattstångskåpan,

bakom blinkersspaken.
• 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!! MMaannöövveerreennhheetteenn ffåårr iinnttee iinnvveerrkkaa ppåå bblliikkeerrssppaakkeennss
ffuunnkkttiioonneerr..

Bild 2. Montage av servoenhet.
• Kapa till två servofästen av fäste MPS2600 enligt skiss 1.
• Montera de tillkapade fästena med M5x50 bultar, M6-brickor,

gummibussningar, vågbrickor och M5-muttrar på servot.
• Skruva fast servot med befintlig bult vid vänster stötdämpar-

hus (pos 1).

Bild 3. Montage av servovajer.
• Kapa/bocka fäste MPS2700 enligt skiss 2.
• Använd servovajerns kulkedja och anslut kedjeanslutning

MPS2800 till servovajern.
• Montera fäste MPS2700 på gasreglagets centrumaxel.
• Skruva fast kedjeanslutning MPS2800 på fäste MPS2700

med medföljande M4-skruv, bricka och två muttrar (pos 1).
• Fäst servovajern i brevid original gasvajer med vajerns juster-

bara muttrar (pos 2).
• BBoorrrraa eetttt ØØ44 mmmm.. hhååll iinnnnaannfföörr ggaasshhjjuulleettss vvaajjeerrbbaannaa ccaa::1155 mmmm

ffrråånn ggaassvvaajjeerrnnss iinnffäässttnniinngg oocchh mmoonntteerraa eetttt bbuunnttbbaanndd rruunntt 
vvaajjeerrbbaannaann fföörr aatttt fföörrhhiinnddrraa uurrssppåårrnniinngg aavv ggaassvvaajjeerrnn..

• Eventuellt slack på servovajern ska justeras så att vajern är
maximalt sträckt utan att påverka motorns tomgång vid varm
motor.

Montering av elekrtronikenheten.
• Ställ in elektronikens DIP-switchar enligt bilden till höger (gäller

produkt EC-2000, vid montering av produkt SC-3000 läs 
installationsmanualen).

• Elektronikenheten placeras bakom konsoll vid förarplats.

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

kabelgenomföring i torpedväggens vänstra sida tillsammans
med huvöppningsvajern.

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

kabel stift 3 i kontakt MC02 (22P) i mittkonsollen (se skiss 3),
(alt: anslut till brun kabel i diagnostikkontakt.)

Anslutning / montering av kopplingsbrytare /
bromsljuskontakt.
Gäller manuellt växlade bilar.
• Montera kopplingsbrytare CS-100 i serie med bromsljus-

kontakten enligt bilaga A.

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

kontakten.

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

ACC radioläge.
• anslut GRÖN kabel till jord.
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Inställning av
elektronikens
DIP-switchar.
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stift 3, brun kabel

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

enligt sidorna 24-26 i den universella monteringsanvisningen
för EC-2000.
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PPrroovvmmoonntteerriinngg uuttfföörrtt vviidd aannggiivveett ddaattuumm..
VVii rreesseerrvveerraarr oossss fföörr eevveennttuueellllaa pprroodduukkttiioonnssfföörräännddrriinnggaarr..
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