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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, DASHBOARDBEDIENINGS- 
ORGANEN EN ZENDERS 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het instrumentenpaneel is direct v66r de be- 
stuurder aangebracht. Het instrumentenpaneel 
van de "L" versie ziet eruit, zoals in afb. 1 
staat aangegeven. 
De instrumentengroep bestaat uit twee grote 
meters en vijf controlelampjes. Het in afb. 1 
getoonde paneel voor wagens met rechtselbe- 
sturing omvat links een brandstofmeter en een 
temperatuurmeter ondergebracht in een meetklok 
die beide worden gevoed door een 5 volts span- 
ningsstabilisator die op de achterkant van de 
snelheidsmeter is gemonteerd. Rechts daarvan 
is een door een kabel aangedreven snelheids- 
meter gemonteerd, die zowel in mijlen als in 
km afleesbaar is, en een dagteller. 
De controlelampjes zijn voor: 
de richtingaanwijzers (groen) 
groot - licht (blauw) 
handremwaarschuwingslampje (indien gemonteerd) 
(rood) 
oliedruk (oranj ekleurig) 
dynamo (rood) 

Op wagens met linkse besturing zijn de instru- 
menten en de controlelampjes in hun geheel ver- 
wisseld. 
Het instrumentenpaneel van de GT en de Ghia- 
modellen ziet eruit zoals in afb. 2 staat aan- 
gegeven en omvat twee grote meters, vier hulp- 
meters (twee aan iedere zijde van de grote me- 
ters) en vier controlelampjes. 
Op het dashbord, linkse besturing, weergegeven 
in Afb. 2 is rechts de elektronische toeren- 
teller aangebracht en links de snelheidsmeter, 
de totaalteller en de dagteller. 
De hulpmeters welke links zijn aangebracht: 
de oliedruk en ampzremeters (beide zijn door 
het stuurwiel aan het oog ontrokken, afb. 2) 
en rechts: de temperatuur- en de brandstof- 
meters. 
De controlelampj es zijn voor: 
richtingaanwijzers (groen) 
groot-licht (blauw) 
handremwaarschuwingslampje (rood) 
dynamo (rood) 

Afb. 1 Uitvoering van dashbord bij de "L" 
versie (rechtse besturing) 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, DASHBOARDEEDIENINGS- 
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Op wagens met rechtse besturing behouden de in- 
strumenten en controlelampjes hun plaatsen 
t.0.v. elkaar. 
Bij alle wagens zijn onder aan het dashbord 4 
drukschakelaars ( aan- en uit-drukschakelaars) 
gemonteerd. Op de modellen met rechtse besturing 
dienen de twee schakelaar links (linkse bestu- 
ring - twee schakelaars rechts) van de stuurko- 
lom voor de ruitenwissers (twee snelheden). 
De twee schakelaars (bij rechtse besturing 
rechts, bij linkse besturing links) van de 
stuurkolom zijn voor de verlichting van de 
wagen. Een voor de stadslichten, 66n voor de 
koplampen. Wanneer er extra uitrustingen ge- 
monteerd zijn, dwz. een verwarmbare achteruit, 
een ruitenwisser achter etc., dan bevinden de 
schakelaars daarvoor zich onder het kachelbe- 
dieningspaneel. 
Er is rechts van de inbouwopening van de radio 
(rechtse besturing) en links van de inbouwope- 
ning (linkse besturing) een regelbare weerstand 
gemonteerd om de lichtsterkte van de instrmen- 
tenverlichting te kunnen regelen. 
De rest van het dashbord bevat tevens de frisse- 
luchtinlaat aan de kant van de bestuurder, de 
radio (indien gemonteerd) en het kachelpaneel 
met de bedieningshandels en de aanjagerschake- 

Afb. 2 Uitvoering van het dashbord, GT en Ghia 
modellen (linkse besturing) 

I:et groot-licht van de koplampen, Eenevens de 
claxon, de richtingaanwijzers en het lichtsig- 
naal van de koplampen worden bediend door een 
meervoudige schakelaar aan de stuurkolom. 
De ontstekingsschakelaar met de 4 standen is 
in de zijkant van het stuurkolomhuis gemon- 
teerd. 
ne chokeknop (handbediende choke), indien ge- 
monteerd, komt uit onder de ruitenwisserschake- 
laars. 
Alle modellen zijn uitgerust met binnenverlich- 
tingen boven elke deur, welke automatisch gaan 
branden als de deur wordt open gemaakt. 
De GT en Ghia modellen zijn uitgerust met twee 
verlichtingen voor de bagageruimte, welke auto- 
matische gaan branden als de achterklep ge- 
opend wordt. 
Op alle modellen is een voetbediende wisser-/ 
sproeierschakelaar gemonteerd. 
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AFSTELLINGEN EN CONTROLES BIJ ONDERHOUDS 
BEURTEN 

De volgende punten moeten bij regelrnatige on- 
derhoudsbeurten gecontroleerd worden. 

1. Het functioneren van alle binnenverlich- 
tingen, incl. de dashbordverlichting, 

BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, DASHBOARDBEDIENINGS- 
ORGANEN EN ZENDERS 

2. Het functioneren van de instrumenten en de 
bedieningsorganen. De werking van de snel- 
heidsmeter moet worden gecontroleerd, zowel tij- 
dens een proefrit als op de rollentestbank. 
De oliedruktest moet uitgevoerd worden met 
de motor op normale bedrijfstemperatuur. 
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SPECIALE GEREEDSCHAPPEN 
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ONDERHOUDS- EM PSPARATIEBELX3RKINGEN INHOUD 
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3 3  138 Lampje - handremwaarschuwingslicht - vervangen 
33  144 Controlelampje - verwarmbare achtemit - vervangen 
33  156 Verlichting bagageruimte - verwijderen en monteren 
33  158 Lampje - bagageruimteverlichting - vervangen 
3 3  514 Schakelaar - verlichting koplampen - verwijderen en 

monteren 

3 3  542  Schakelaar - ruitenwissers - vo'o'r - verwijderen en 
monteren 

33  544 Schakelaar - wisser-/sproeierinstalatie (nchter) 
verwijderen en monteren 

3 3  726  Relais - verwarmbare achterruit - verwijderen en monteren 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, DASHBOARDBEDIENINGS- 
ORGANEN EN ZENDERS 

ONDERgOUDS- EN REPARATIEBEWERKINGEN 

33 138 LAMPJE - HANDREMWMSCHUNINGSLICHT - 
VERVANGEN 

Geen speciale gereedschappen vereist 

Verwijderen 

1. Open de motorkap, breng spatschermhoezen 
aan. 

2. Maak de batterij 10s. 
3 .  Verwijder de stuurkolombekleding, afb. 3 .  

De .onderste bekledingshelft wordt door twee 
schroefjes geborgt. 
De bovenste bekledingshelft wordt door een - 
pen vastgehouden en moet eruit gedrukt wor- 
den. 

4 .  Verwijder de asbak. 
5. Verwijder de schroeven en trek het onderpa- 

nee1 naar beneden. Verwijder alle schroeven 
langs de bovenrand van het paneel en aan de 
kant waar het paneel langs het handschoenen- 
kastje is bevestigd. verwijder ook de schroe- 
ven aan de onderzijde, de buitenbekleding van 
de stuurkolom. Op deze wijze zal het paneel 
vrijkomen van het stuurslot. 

6. Verwijder het lampje en vernietig het. 
Lampj e en houdertj e kunnen vanaf de onder- 
zijde van het paneel verwijderd worden. 
Oefen een zijdelingse druk uit ophetlamp- 
houdertje om deze uit het instrumentenpaneel 
te kunnen nemen. 

Monter en 
7. Monteer het lampje en het lamphoudertje zo', 

dat deze horizoiiaal tegen de-gedrukte be-. 
drading komt te liggen. 

8. Breng het onderpaneel weer aan en zet deze 
met de bevestigingsschroefjes vast. Monteer 
de asbak. 

9. Monteer de stuurkolombekleding. 
10. Sluit de batterij aan. 
11. Verwijder de spatschermhoezen, sluit de 

mo torkap. 
33 144 CONTROLELAMPJE - VERWARMBARE ACHTERUIT - 

VE RVANGEN 

Verwijderen. 

1 .  Wrik de schakelaar compleet eruit en neem 
de meervoudige stekker 10s. 
Bescherm bij het uitwrikken van de schake- 
laar A in afb. 4 het dashbord met een dik 
stuk papier of doek. Let erop de onderzij- 
de van de schakelaar niet te beschadigea. 
Trek het lamphoudertje uit de schakelaar 
en verwijder het lampje. 

Monteren 
3 .  Monteer het lampje in het lamphoudertje en 

breng het lamphoudertje aan in de achterkant 
van de schakelaar. 

4. Sluit de bedrading van de schakelaar weer 
aan en druk het geheel op zijn plaats. 

Afb. 3 Verwijderen van de stuurkolombekleding 

Afb. 4 Schakelaar verwijderen. 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, DASHBOARDBEDIENZNGS- 
ORGANEN EN ZENDEPS 

33 156 VERLICHTING - BAGAGERUIMTE - VERWIJDEREN EN 
MONTEREN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  

Verwij deren 
1.  Open de motorkap, breng spatschermhoezen 

aan. 

2. Maak de b a t t e r i j  10s. 

3. Open de achterklep,  t r e k  de  v e r l i c h t i n g  u i t  
he t  bekledingspaneel, afb. 5. 

4. Neem de bedrading 10s. 

Monteren 
5. S l u i t  de bedrading aan. Afb. 5 Verl icht ing compleet verwijderen. 

6. Monteer de v e r l i c h t i n g  compleet. 

7. S l u i t  de b a t t e r i j  aan. 

8. Controleer op werking en s l u i t  de achter-  
klep. 

9. Verwijder de spatschermhoezen en s l u i t  de  
mo torkap. 

33 158 LAMPJE - BAGAGERUIMTEVERLICHTING - VER- 
VANGEN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  

Verwi j deren 
'1. O ~ e n  de a c h t e r k l e ~ .  wrik de v e r l i c h t i n g  e r  . , - 

compleet u i t  en verwijder h e t  lampje. 

Monteren 
2. Monteer een nieuw lampje en breng de ver- 

l i c h t i n g  weer i n  z i j n  geheel aan. 
3. Controleer de werking en s l u i t  de achter- 

klep. 

33 514 SCHAKELAAR - VERLICHTING KOPLtlEPEN - 
VERWIJDEREN EN MONTEREN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  

1 .  Open de motorkap en neem de b a t t e r i j  10s. 
2. Los de d r i e  schroefjes  van h e t  onderpaneel 

OP. 
3. Trek de schakelaar e r u i t  en neem de meer- 

voudige s tekker  10s. 
Druk een van beide schakelaars vo l led ig  in .  
Breng, t e r w i j l  U de schakelaar ingedrukt 
houd;, een passend haak i jze r  "C" i n  afb. 6 
i n  h e t  afaebeelde gat  i n  de middenwang "B" - - - 
van de schakelaar. Houdt h e t  onderpaneel 
11 11 A i n  de buurt van de schakelaar naar be- 
neden en t r e k  de schakelaar zacht jes  u i t  
h e t  dashbord. 

Monteren 
4. S l u i t  de s tekker  aan, monteer de schakelaar. 
5. Zet de schroefjes  van h e t  onderpaneel vas t .  
6. S l u i t  de b a t t e r i j  aan en s l u i t  de motorkap. 

Afb. 6 Schakelaar verwijderen 
A - Onderpaneel 
B - middenwang 
C - passend haak i jze r  
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BINNENVERLICHTING, INSTRUEENTEN, DASHBOARDBEDIENINGS- 
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33 542  SCHAKELAAR - RUITENWISSERS - VodR - 
VERWIJDEREN EN MONTEREN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  

Verwijderen 
1. Open de motorkap en maak de b a t t e r i j  10s. 
2. Los de schroefjes  van h e t  onderpaneel op. 
3 .  Druk een van beide schakelaars vo l led ig  

in .  
Breng, t e r w i j l  U de schakelaar ingedrukt 
houdt, een passend haak i jze r  "B" i n  afb. 7 
i n  h e t  afgebeelde gat  i n  de middenwang "A" 
van de schakelaar. Houdt h e t  onderpaneel 
"C" i n  de buurt  van de schakelaar naar be- 
neden en t r e k  de schakelaar zacht jes  u i t  
h e t  dashbord. 

Monteren 
4. S l u i t  de s tekker  aan, monteer de schakelaar. 
5. Zet de schroefjes  van h e t  onderpaneel vast .  
6. S l u i t  de b a t t e r i j  aan en s l u i t  de motorkap. 
33 544 SCHAKELAAR - WISSER-ISPROEIERINSTAL- 

LATIE (ACHTER) - VERWIJDEREN EN MON- 
TEREN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  

Verwij deren 
1. Wrik de schakelaar e r u i t  en maak de meer- 

voudige s tekker  10s. 
Bescherm h e t  dashbord b i j  h e t  loswrikken 
van de schakelaar met een dik s tuk papier 
of doek. Let erop, de onderzi jde van de 
schakelaar n i e t  t e  beschadigen. 

Monteren 
2 .  S l u i t  de bedrading aan en monteer de scha- 

ke laar .  

33 726 RELAIS - VERWARMBARE ACHTERRUIT - VER- 
WIJDEREN EN MONTEREN 

Geen spec ia le  gereedschappen v e r e i s t .  
Verwij deren 
1. Open de motorkap, breng spatschermhoezen 

aan. 
2. Maak de b a t t e r i j  10s. 
3 .  Verwijder de stuurkolombekleding. 
4 .  Verwijder de bevest igingsschroefjes  van h e t  

onderpaneel, neem de bedrading van de siga- 
ret tenaansteker  10s en verwijder he t  paneel. 

5. Neem de meervoudige s tekker  van h e t  r e l a i s  
10s en verwijder h e t  r e l a i s .  

Afb. 7 Schakelaar verwi jderen 
A - middenwang 
B - passend haaki jzer  
C - onderpaneel 

Monteren 
6. Monteer h e t  r e l a i s  op z i j n  p l a a t s  en s l u i t  

de meervoudige s tekker  aan. 
7. Breng h e t  onderpaneel aan en z e t  deze vast .  
8. Monteer de stuurkolombekleding. 
9. S l u i t  de b a t t e r i j  aan. 
10. Verwijder de spatschermhoezen en s l u i t  de 

motorkap. 

Afb. 8 Relais  - verwarmbare a c h t e r r u i t  
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Plaats van lampjes 

Binnenverlichting - voor 
- achter ("GT" en Ghia) 

Dashbordpaneel controlelampjes 
- IlL" 

- "GT" en Ghia 
Dasl~bordverlichting 

- "L" 
- "GT" en Ghia 

Elektrisch klokje 

Knipperelement 

Verwarmbare achteruit 

Zekeringen 

Aantal - 
2 

2 

Beschrijving 

6W 

6W 

16 amp. 

3 tot 8 amp. 

4 tot 16 amp. 

Fitting 

Buis 

Buis 

Wigvormig 

Wigvormig 

Wigvormig 

Wigvormig 

Achter dashbord 

Achter dashbord 

Zekeringskastje 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGSORGANEN 
OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDERELEMENTEN 

- - -- 

ALGEMENE BESCHRlJVl N G  

Dashboard 

In het dashboard van de Capri z i j n  het instrumentenpaneel, de bedieningsorganen en de schakelaars evenals de 
handels voor de bediening van vetwarming en ventilatie ondergebracht. De instrumentenpanelen van de Capri- 
modellen kunnen' i n  twee basistypen worden onderverdeeld, zoals i s  afgebeeld i n  Fig. 1. 

Fig. 1 A - In deze afbeelding is het instrumentenpaneel van de Base, de 'L' en de 'GL'  uitvoeringen afgebeeld. 
Het instrurnentenpaneel bevat twee grote ronde instrumenten en v i j f  controlelampen. De klokken bestaan 
u i t  een snelheidsmeter en een gecombineerde temperatuur-/benzinemeter. In het instrumentenpaneel 
z i jn  verder ondergebracht het grootlichtverklikkerlicht, de ~aadstroomcontrolelamp, de handremcontrole- 
lamp, de oliedrukcontrolelamp en de richtingaanwijzerverklikkerlichten. 

Fig. 1 B - In deze afbeelding i s  het instrumentenpaneel van de 'S '  en de 'Ghia'  uitvoeringen afgebeeld. 
Naast de twee grote ronde instrumenten z i jn  vier kleine instrumenten gegroepeerd. De grote instrumenten 
z i  i n  de snel heidsmeter en de toerentel ler. De kleinere klokken z i  i n  de benzinemeter, een amphremeter, 
een koelvloeistoftemperatuurmeter en een oliedrukmeter. Het instrumentenpaneel i s  voorzien van een 
grootlichtverklikkerlicht, handremc,ontrolelamp, laadstroomcontrolelamp en richtingaanwijzerverklikkerlich- 
ten. 

Met  de tuimelschakelaars worden de achterruitverwarming, de ruitewisser en -sproeier op de achterruit, de mistachter- 
lamp en de waarschuwingsknipperlichtinstallatie ingeschakeld. Met een draaiknop kan de sterkte van de instrumenten- 
verl ichting worden geregeld. 

In de middenconsole i s  een klok ondergebracht en de sigarette-aansteker bevindt zich i n  de asbak 

Schakelaarhandels op stuurkolom 

O p  de stuurkolom z i jn  drie meervoudige schakelaars gemonteerd welke door handels worden bediend. 

Het l inker handel is voor de bediening van de richtingaanwijzers, de claxon, het dimlicht/grootlicht en het l icht- 
signaal . 
Het rechter handel dat zich het dichtst b i j  het stuurwiel bevindt, bedient de twee-snelheden ruitewissers en de voor- 
rui t-  en koplampsproeiers. Met d i t  handel kan bovendien de intervalwerking van de ruitewissers worden in- en uitge- 
schakeld. Met het tweede handel op de rechterzijde van de stuurkolom wordt de verlichting van de wagen in- en 
uitgeschakeld. 

In de portierstijlen z i jn  portierschakelaars ondergebracht die ervoor zorgen dat de interieurverlichting gaat branden 
als een van de portieren wordt geopend. O p  dezelfde wijze gaat ook de kofferruimteverlichting branden zodra het 
kofferdeksel wordt geopend. De kofferruimteverlichting is op sommige modellen leverbaar. 

Fig. 1 ln~trumentengroe~en Capri-modellen 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGSORGANEN 
OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDERELEMENTEN 

AFSTELLINGEN EN CONTROLES 

Terwille van een goede werking dienen de volgende punten met regelmatige tussenpozen te worden gecontroleerd. 

Binnenverl ichting lnstrumenten en schakelaars 

1. Werking van a l le  interieurlichten, met inbegrip van 1. Controleer de werking van a l le  instrumenten en be- 
de dashboardverlichting, de middenconsoleverlich- dieningsorganen, met inbegrip van de koplamp- 
ting en de verlichting van het kwadrant voor het sproeiers, de r~ i tes~roeier- /wiser  op de achterruit 
keuzehandel b i i  wagens met automatische transmissie. en overige accessoires. 

2. Controleer de werking van a l  le  waarschuwingslampen. 2. De werking van de snelheidsmeter dient d.m.v. 
een proefrit o f  rollenbanktest te worden gecontro- 
leerd. 

SPECIAAL GEREEDSCHAP 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGSORGANEN 
OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDERELEMENTEN 

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD 

December 1977 FORD CAPRI VANAF '78: HOOFDSTUK 33- 4 

BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, 
BEDIENINGSORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL 
EN ZENDERELEMENTEN 

33 112 lnterieurverlichting - verwi jderen en aanbrengen 
33 1 1  4 Gloeilamp - interieurverl icht ing - vervangen 
33 1 16 Handschoenenkastjeverl ichting - verwi jderen en aanbrengen 
33 118 Gloeilamp - handschoenenka~tjeverlichtin~ - vervangen 
33 128 Gloeilamp van verwarmingsbedieningspaneel - vervangen 
33 134 Gloeilamp - schakelkwadrant - vervangen 
33 138 Gloeilamp - handremcontrolelamp - vervangen 
33 139 Gloeilamp - remvloeistofcontrole - vervangen 
33 144 Gloeilamp - verklikkerlicht achterr~ i tverwarmin~ - vervangen 
33 146 Gloeilamp - verkl ikkerl icht waarschuwingsknipperl Ichtinstal latie - 

vervangen 
33 214 lnstrumentengroep - verwijderen en aanbrengen 
33 224 4 Gedrukte bedrading van instrumentengroep - verwijderen en 

aanbrengen 
33 226 4 Glasplaat van instrumentengroep - verwijderen en aanbrengen 
33 228 Gloeilamp - instrumentenverlichting - vervangen 
33 237 Gloeilamp - controlelamp i n  mistlampschakelaar - vervangen 
33 244 Spanningstabilisator voor instrumentenverlichting - verwijderen 

en aanbrengen 
33 254 Snel heidsmeter - verwi jderen en aanbrengen 
33 256 Snelheidsmeterkabel, binnen en buiten - verwijderen en aanbrengen 
33 264 Toerenteller - verwijderen en aanbrengen 
33 284 Benzinemeter - verwijderen en aanbrengen 
33 286 Vlotterelement i n  benzinetank - verwijderen en aanbrengen 
33 304 Koelvloeistoftemperatuurmeter - verwijderen en aanbrengen 
33 306 Zenderelement - koelvloeistoftemperatuur - verwijderen en 

33 354 Amperemeter - verwijderen en aanbrengen 
33 374 Klok - verwijderen en aanbrengen 
33 384 Sigarette-aansteker, compleet - verwiideren en aanbrengen 
33 512 Contact-/startschakelaar - verwijderen en aanbrengen 
33 513 ~tuurslot-contact-/startschakelaar - verwijderen en aanbrengen 
33 514 Schakelhandel - verlichting - verwijderen en aanbrengen 
33 518 Schakelaar van inst r~mentenver l icht in~ - verwijderen en aanbrengen 
33 522 Schakelhandel - richtingaanwijzer - verwijderen en aanbrengen 

33 524 Portierschakelaar - verwijderen en aanbrengen 
33 527 Schakelaar - kofferruimteverlichting - verwijderen en aanbrengen 
33 528 Schakelaar - a ~ h t e r u i t r i j l a m ~  - verwijderen en aanbrengen 
33 541 Contactschakelaar - verwijderen en aanbrengen 
33 542 Schakelhandel - ruitewissers - verwijderen en aanbrengen 
33 542 Schakelaar - achterruitwisser - verwijderen en aanbrengen 
33 543 Schakelhandel - intervalschakelaar - verwijderen en aanbrengen 
33 544 Schakelhandel - ruitesproeiers/-wissers - verwi jderen en aanbrengen 
33 544 Schakelhandel - sproeier/wisser achterruit - verwi jderen en aanbrengen 
33 545 Schakelhandel - k~plam~sproeiers - verwijderen en aanbrengen 
33 546 Schakelaar - handremc~ntrolelam~ - verwijderen en aanbrengen 
33 548 Schakelaar - remlichten - verwijderen en aanb~engen 
33 554 Schakelaar - oliedrukcontrolelamp - verwijderen en aanbrengen 
33 557 Schakelaar - rnistachterlicht - verwijderen en aanbrengen 
33 558 Schakelaar - waarschuwingsknipperIichtinstal latie - verwi jderen en 

33 574 Schakelaar - aanjagermotor - verwijderen en aanbrengen 
33 712 Relais - lichtsignaal - verwijderen en aanbrengen 
33 713 Relais - koplampreinigingsinstallatie - verwijderen en aanbrengen 
33 717 Relais - intervalregeling ruitewissers - verwijderen en aanbrengen 
33 724 Relais - ~ ta r tbeve i l i ~ in~schake laa r  - autornatische transmissie - 
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, B EDIENINGSORGANEN 
OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDERELEMENTEN 

33 112 INTERIEURVERLICHTING - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1 .  Controleer o f  de schakelaar van de interieurverlich- 
ting i n  de middenstand staat ('uit '). 

2. Werk het lamphuis voorzichtig u i t  de opening i n  
het dak, Fig. 2. 

3. Verwijder de gloeilamp en maak de draden 10s. 

Fig. 2 l n t e r i e ~ r v e r l i c h t i n ~  verwi jderen 
Aanbrengen 

4. Klem de gloeilamp i n  het lamphuis en sluit de dra- 
den aan. 

5. Centreer het lamphuis i n  de opening van het dak en 
klem het huis vast. 

32 1 18 GLOEILAMP - HANDSCHOENENKASTJEVER- 
LlCHTlNG - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwiideren 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Trek de verlichting u i t  z i j n  bevestiging links boven- 
i n  het handschoenenkastje, Fig. 3. 

3. Maak de draden los, verwiider de gloeilamp en de 
lam~houder en verwijder de gloeilamp. 

Aanbrengen 

4. Breng de gloeilamp aan i n  de lamphouder en druk de 
houder i n  het lamphuis. 

5. Sluit de draden aan en druk het lamphuis i n  de 
opening. 

6. Sluit de accukabels aan en controleer de werking 
van de lamp. 

7. Verwijder de dekens van de s~atschermen en sluit de 
rnotorkap. 

Fig. 3 Verlichting handschoenenkastje 
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33 128 GLOEILAMP VAN VERWARMINGSBEDIENINGS- 
PANEEL - VERVANGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Verwijder de dashboardbekleding zoals beschreven 
onder bewerkingsnr. 33 214, punten 1 - 5 .  

2 .  Verwijder de twee schroeven van het paneel en laat 
het ~erwarmin~sbedieningspaneel zakken, Fig. 4. 

3. Verwijder de gloeilarnp, Fig. 5.  

Aanbrengen 

4. Breng de nieuwe gloeilarnp aan. 

5 .  Zet het ~erwarrningsbedienin~spaneel vast met de 
twee schroeven . 

6. Monteer de dashboardbekleding zoals beschreven 
onder be~erk in~snr .  33 214, punten 10 - 16. 

7. Controleer de werking van de lamp. 

Fig. 4 Bevestigingschroeven verwarmingsbedieni ngs- 
paneel 

Fig. 5 Gloeilamp van ~erwarmin~sbedieningspaneel 

33 134 GLOEILAMP - VERLlCHTlNG SCHAKELKWA- 
DRANT - VERVANGEN (Alleen waaens met 
automatische transmissie) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Maak het keuzeschaalhuis, dat op de console z i t  
geklemd, 10s en licht het van het keuzehandel. 

2. Trek de lamphouder uit  de voet van het keuzehandel 
en neem de gloeilamp ui t  de houder, Fig. 6. 

Aanbrengen 

3. Breng de gloeilamp aan in de lamphouder en klem 
het geheel op zi jn plaats. 

4. Klem het keuzeschaalhuis op de console. 

5 .  Controleer de werking van de lamp. 

Fig. 6 Gloeilamp van verlichting schakelkwadrant 
venvi jderen 
A - Gloeilamp 
B - Lamphouder 
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33 144 GLOE ILAMP - CONTROLELAMP ACHTERRUIT- 
VERWARMING - VERVANGFN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Werk de schakelaar voorzichtig met een schroeve- 
draaier u i t  het dashboard en maak de stekker aan de 
achterkant van de schakelaar 10s. Leg een doek o f  
een dik stuk papier onder de schroevedraaier om te 
voorkomen dat het dashboard wordt beschadigd. 
Let er ook op de onderzijde van de schakelaar niet 
te beschadigen, Fig. 8. 

3 .  Trek de lamphouder 10s van de schakelaar en verwij- 
der de gloeilamp. 

4. Breng de nieuwe gloeilamp aan en monteer de lamp- 
houder op de schakelaar. 

5. Sluit de stekker aan op de schakelaar en druk de 
schakelaar op z i jn  plaats i n  het dashboard. 

6. Sluit de accukabels aan. Controleer de werking van 
de lamp. 

7 .  Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap . 

33 146 GLOEILAMP - WAARSCHUWINGSKNIPPER- 
LICHTINSTALLATIE - VERVANGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1 .  Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Druk de schakelaar i n  en draai de kap 10s. 

3 .  Verwijder de gloeilamp, Fig. 9 .  
De gloeilamp heeft een glazen voet. 

Aanbrengen 

Fig. 7 Plaats van schakelaar a~hterru i tverwarmin~ 

Fig. 8 Schakelaar van achterruitverwarming verwijderen 

t ie 
6. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van de B - Gloeilamp 

spatschermen en sluit de motorkap. C - Kap 

4. Breng een nieuwe gloeilamp aan i n  de schakelaar. 

7 .  Controleer de werking van de waarschuwingsknipper- 
lichtinstal latie. 

D 3 3  118 C 
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33 214 INSTRUMENTENGROEP - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Verwijder de schroeven van de bovenste en onderste 
stuurkolomkappen en verwijder de beide kappen, 
Fig. 10. 

3. Verwi jder de bevestigingschroeven van het isolatie- 
en bekledingpaneel en verwi jder het paneel. 

4. Verwijder de knoppen van de radio of cassette-re- 
corder en de knop voor de instrumentenverlichting. 

5 .  Verwijder de be~estigin~schroeven van de dashboard- 
bekleding en verwijder de bekleding. Maak de dra- 
den aan de achterkant van de schakelaars 10s. 

6. Verwijder de bevestigingschroeven van de instrumen- 
tengroep, Fig. 1 1 . 

7. Neem de instrumentengroep uit het dashboard. Druk 
het gegroefde gedeelte van de snelheidsmeterkabel 
in  en maak de kabel los, Fig. 12. 
Trek het stekkerblok 10s van de instrumentengroep en 
schroef de leiding voor de oliedrukmeter, indien ge- 
monteerd, 10s. 

Aanbrengen 

8. Sluit de leiding van de oliedrukmeter aan evenals 
de snel heidsmeter. 
Druk de stekkerblokken op de instrumentengroep. 

9. Breng de instrumentengroep aan in  het dashboard 
en zet hem met de schroeven vast. 

10. Sluit de draden aan op de achterzijde van de scha- 
kelaars . 

11. Breng de bekleding aan en zet die vast met de 
schroeven . 

12. Breng de knoppen op de radio of cassette-recorder, 
benevens de knop voor de instr~mentenverlichtin~ aan. 

Fig. 10 Bevestigingschroeven onderste stuurkolomkap 

Fig. 1 1  Bevestigingschroeven van de instrumentengroep 
verwijderen 

Fig. 12 Snelheidsmeterkabel losmaken door het ge- 
groefde gedeelte in de richting van de pi j l  
'A' te drukken 
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13. Breng het isolatie- en bekledingpaneel aan en zet 
het vast met de schroeven, Fig. 13. 

14. Breng de bovenste en onderste stuurkolomkappen 
aan en zet ze vast met de schroeven. 

15. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van 
de spatscherrnen en sluit de motorkap. 

16. Controleer de werking van alle bedieningsorganen, 
instrumenten en waarschuwingslampen. 

Fig. 13 Bevestigingschroeven van het onderste gedeelte 
van de dashboardbekleding 

32 224 4 GEDRUKTE BEDRADING - INSTRUMENTEN- 
GROEP - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1 . Verwi jder de instrumentengoep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr . 33 21 4. 

2. Draai, indien gemonteerd, de knop van de dagteller 
10s. 

3. Verwijder de lamphouders aan de achterkant van de 
instrumentengroep, Fig. 14. 

1 Dl331123 

Fig. 14 Lamphouders i n  instrumentengroep 

4. Verwijder de schroef van de spanningstabilisator en 
neem de stabilisator weg, Fig. 15. 

5. Verwijder de moeren en de ringen waarmee de klok- 
ken zi jn bevestigd en verwijder de gedrukte bedra- 
ding. 

Aanbrengen 

6. Breng de bedrading op zi jn plaats en zet hem vast 
met de moeren en de ringen. 

7. Breng de spanningstabilisator aan en zet hem vast 
met de schroeven. 

8. Breng de lamphouders aan de achterkant van de instru- 
mentengroep aan. 

9. Breng de knop van de dagteller aan, indien gemonteerd. 

10. h n t e e r  de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnummer 33 214. 

Fig. 15 Bevestigingschroef spanningstabilisator 
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33 226 4 GLASPLAAT V A N  INSTRUMENTENGROEP 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijderen , 

1 .  Verwijder de instrumentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr . 33 21 4. 

2. Verwijder de bevestigingschroeven van de glasplaat 
en verwijder de glasplaat, Fig. 16. 

Aanbrengen 

3. Breng het glas op z i jn  plaats en zet het vast met de 
schroeven. 

4. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214. 

33 228 GLOEILAMP - INSTRUMENTENGROEP - 
VERVANGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1 . Verwi jder de instrumentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr. 33 214, punten 1 - 7. 

2. Verwijder de lamphouder aan de achterzijde van de 
instrumentengroep. 

3. Trek de gloeilamp u i t  de houder, Fig. 17. De 
gloeilamp heeft een glazen voet. 

Aanbrengen 

4. Breng een nieuwe gloeilamp aan. 

5. Breng de lamphouder met de gloeilamp aan i n  de 
instrumentengroep . 

6. Monteer de instrurnentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214, punten 8 - 16. 

33 254 SNELHEIDSMETER - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 
1 .  Verwijder de instrumentengroep zoals beschreven 

onder bewerkingsnr. 33 214. 

2. Draai de knop van de dugteller (indien gemonteerd) 
aan de voorzijde van de instrumentengroep 10s. 

3. Draai de schroeven van de glasplaat 10s en verwijder 
de glasplaat. 

4. Verwijder de montageplaat achter de glasplaat van de 
instrumentengroep. 

5. Verwijder de twee bevestigingschroeven van de snel- 
heidsmeter aan de achterzijde van de instrumentengroep, 
Fig. 18 en neem de snelheidsmeter u i t  het huis. 

Aanbrengen 
6. Breng de snelheidsmeter op z i jn  plaats en zet hem met 

de twee schroeven vast. 

7. Monteer de montageplaat achter de glasplaut. 

Fig. 16 Be~estigin~schroeven glasplaat 

Fig. 17 Gloeilamp en lamphouder voor de instrumenten- 
verl ichting 

8. Zet de glasplaat vast met de schroeven. Fig. 18 Bevestigingschroeven snelheidsmeter 
9. Draai de knop van de dagteller vast, indiengemonteerd. 

10. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214. 
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33 256 SNELHEIDSMETERKABEL - BINNEN EN BUITEN - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Verwijder de instrumentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr. 33 21 4. 

2. Krik de wagen op en plaats deze op bokken. 

3. Bii wagens met handgeschakelde versnel l ingsbak: 
verwijder de borgring waarmee de snelheidsmeterka- 
be1 op het versnellingsbakstaartstuk i s  bevestigd en 
maak de kabel los, Fig. 20. 
B i j  wagens met automatische transmissie: Fig. 19 Maak de snelheidsmeterkabel 10s door in de 
verwijder de bout met veerring waarmee de klem van 

richting van de pi j l  'A' op het gegroefde 
de snelheidsmeterkabel op het transmissiehuis i s  be- 

gedeelte te drukken 
vestigd; verwijder de klem en de kabel van de 
transmissie, Fig. 21. 

4. Maak de kabel 10s van de klemmen op de carrosse- 
rie, trek de kabel door het schutbord en verwijder 
hem uit de motorruimte. 

Aanbrengen 

5. Steek de kabel door de opening in  het schutbord en 
monteer het doorvoerrubber in het dashboardpaneel. 
Voer de kabel zover door de opening in  het paneel, 
tot de gekleurde band op de kabel samenvalt met hei 
doorvoerrubber. 

6. Druk de kabel in de klem op het verwarmingshuis. 

7. Controleer of de twee klemmen en de tunnelsteun 
zi jn gemonteerd. Voer de kabel langs de langsligger 
en over het schutbordpaneel; let er daarbij op dat 
de kabel onder de langsliggersteun door moet gaan, Fig. 20 Handgeschakelde versnel lingsbak 
dat de tweede gekleurde band samenvalt met de A - Snelheidsmeterkabel 
eerste klem op de langsligger en dat de derde ge- B - Borgring 
kleurde band samenvalt met de langsliggersteun. 

8. Voer de kabel naar het staartstuk van de versnel- 
lingsbak en sluit hem aan op het aandrijftandwiel in 
de versnellingsbak. Zet de kabel met de borgring 
vast (bi j wagens met handgeschakelde versnel lings- 
bak, Fig. 20). Schuif b i j  wagens met automatische 
transmissie de veerring en de kabelklem op de bout, 
plaats het vorkstuk van de klem op het uiteinde van 
de kabel en zet de bout vast met een aantrekkoppel 
van 6,9 - 9,8 Nm (0,7 - 1,O mkg)(5 - 7 Ibf.ft). 

9. Verwijder de bokken en laat de wagen op de grond 
zakken. 

10. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214. 

Fig. 21 Automatische transmissie. De kabelklem i s  
met een pi j l  aangegeven 
A - Bout 
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33 264 TOERENTELLER - VERWIJDEREN EN AANBREN- 
GEN - 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen ' 

1 . Verwi jder de instrurnentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr. 33 214. 

2. Draai de knop van de dagteller aan de voorzijde 
van de instrumentengroep 10s. 

3. Verwijder de bevestigingschroeven van de glasplaat 
en neem de glasplaat 10s van de instrurnentengroep. 

4. Verwijder de montageplaat van de glasplaat van de 
i nstrumentengroep . 

5. Draai aan de achterzijde de twee schroeven en de Fig. 22 Bevestigingschroeven en moeren van de 

drie moeren los, Fig. 22. toerentel ler 

6. Neem de toerenteller u i t  de instrumentengroep. 

Aanbrengen 
7. Breng de toerenteller op z i jn  plaats en zet hem vast 

met de schroeven en de moeren. 

8. Breng de montageplaat van de glasplaat evenals de 
glasplaat op z i jn  plaats en zet hem vast met de 
schroeven. 

9. Draai de knop van de dagteller vast. 

10. Monteer de instrurnentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214. 

33 284 BENZINEMETER - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodiad s~eciaal  aereedschaw: Geen 

Verwi jderen 

1. Verwijder de instrurnentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr . 33 21 4. 

2. Draai de knop van de dagteller aan de voorzijde van Fig. 23 Bevestigingschroeven van de glasplaat 
de instrurnentengroep 10s. 

3. Draai de bevestigingschroeven van de glasplaat 10s 
en verwijder de glasplaat en de montageplaat. Ver- 
wijder de afdekplaat van de meter, indien gemonteerd. 

4. Verwijder de moeren van de meter, Fig. 24 en neem 
de meter u i t  de instrumentengroep. 

Aanbrengen 

5. Breng de meter aan i n  de instrurnentengroep en zet 
hem vast met de moeren. Breng de afdekplaat aan, 
indien gemonteerd. 

6. Breng de montageplaat van de glasplaat en de glas- 
plaat aan en zet hem vast met de schroeven. 

7. Draai de knop van de dagteller vast. 

8. Monteer de instrurnentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214. 

1 Dl331128 ll 

Fig. 24 Bevestigingsmoeren van de benzinemeter 
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33 286 VLOTTERELEMENT - BENZINETANK - VERWIJDE- 
R E N  EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: 
Sleutel voor ,opsluitring van tankvlotterelement. .23-009 

Verwi jderen 
1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 

en maak de accukabels 10s. 

2. Pomp de i n  de tank aanwezige benzine over i n  een 
daarvoor geschikt, afsluitbaar metalen reservoir. 
BELANG~JKE OPMERKING: De v~orzor~smaatregelen 
die i n  hoofdstuk 23 'Brandstofsysteem' z i jn  genoemd, 
moeten strikt i n  acht worden genomen. 

3. Maak vanaf de onderzijde van de wagen de stekker- 
aansluitingen van het vlotterelement los, Fig. 25. 

Fig. 25 A - Bevestigingstang van tank 
4. Maak de benzine-aan~ui~ le id ing en de retourleiding B - Aanzuigleiding 

10s. C - Retourleiding 

5. Draai het vlotterelement met behulp van het speciaal D - Vlotterelement 
gereedschap 23-009 linksom 10s en neem het u i t  de 
tank, Fig. 26. 

Aanbrengen 
6. Plaats het vlotterelement, voorzien van een nieuwe 

pakkingring, i n  de tank. Het i s  beslist noodzakelijk 
dat een nieuwe pakkingring wordt gebruikt. 

7. Sluit de twee benzineleidingen aan en zet ze met 
slangklemmen vast. 

N.B.: Let op de juiste aansluiting van de beide lei-  - 
dingen, Fig. 25. 

8. Sluit de bedrading weer aan. 

9. Vul de tank met schone benzine. 

10. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van de 
spatschermen en sluit de motorkap. 

33 304 TEMPERATUURMETER - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN Fig. 26 Vlotterelement verwi jderen 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

De voor de bewerkingen nrs. 33 284 (benzinemeter) en 
33 304 (koelvloeistoftemperatuurmeter) te volgen werk- 
wijzen z i jn  gel i jk en verschillen alleen i n  de te verwijde- 
ren meter. 
Om deze reden is dan ook bewerking nr. 33 304 niet 
i n  di t  hoofdstuk opgenomen en wordt voor het verwijde- 
ren en aanbrengen van de temperatuurmeter verwezen 
naar bewerkingsnr. 33 284. 
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33 306 ZENDELEMENT - TEMPERATUURMETER - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijderen , 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Trek de stekker 10s en verwijder het zendelement. 

Aanbrengen 
3. Smeer wat vloeibare pakking op de draad van het 

zendelement, draai het zendelement vast en sluit de 
stekker aan, Fig. 27. Vul het koelsysteem bij .  

4. Sluit de accukabels aan. Controleer de werking van 
de meter. 

5 .  Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de Fig. 27 A - Zendelement 
motorkap . B - Stekker 

33 314 OLIEDRUKMETER - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 
1. Verwiider de instrumentenaroe~ zoals beschreven - .  

onder bewerkingsnr. 33 214, punten 1 - 7. 

2. Draai de knop van de dagteller 10s. 

3. Draai de bevestigingschroeven van de glasplaat 10s 
en neem de glasplaat weg. 

4. Verwijder de montageplaat van de glasplaat op de 
i nstrumentengroep. 

5. Verwijder de twee bevestigingschroeven, Fig. 28 en 
neem de oliedrukmeter uit de instrumentengroep. 

Aanbrengen 
6. Breng de meter aan in de instrumentengroep en zet 

hem vast met de twee schroeven. 

7. Breng de montageplaat van de glasplaat en de glas- 
plaat aan en zet hem vast met de schroeven. 

8. Draai de knop van de dagteller vast. 

9. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214, punten 8 - 16. 

33 354 AMPEREMETER - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

De voor bewerkingsnr. 33 354 (amperemeter verwijderen 
en aanbrengen) te volgen werkwijze i s  gelijk aan die van 
bewerkingsnr. 33 284 (benzinemeter verwijderen en aan- 
brengen) en verschilt alleen in  de te verwijderen meter. 
Om deze reden i s  dan ook hewerkingsnr. 33 354 niet in 
dit hoofdstuk opgenomen en wordt voor het verwijderen 
en aanbrengen van de AmpBremeter verwezen naar he- 
werkingsnr. 33 284. 

Fig. 28 Bevestigingschroeven oliedrukmeter 

Fig. 29 Amperemeter 
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33 374 KLOK - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: 
Twee trekkers zoals hieronder staan beschreven. 

Verwi jderen , 

1 .  Vervaardig twee trekkers van de i n  Fig. 30 opgege- 
ven maten. 
N. B. : De uiteinden moeten 90' worden omgezet. 

2. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen. 

3. Maak de accukabels 10s. 

4. Trek m.b.v. de trekkers de klok met de sierlijst u i t  
de middenconsole. Maak de bedrading aan de ach- 
terzijde 10s en verwijder de klok, Fig. 31. 

Aanbrengen 

5 .  Sluit de bedrading op de klok aan. 

6. Druk de klok met de sierlijst op z i jn  plaats i n  de 
middenconsole. 

7. Sluit de accukabels aan. 

8. Zet de klok gel i jk en controleer de werking. 

9. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap . 

33 384 SIGARETTE-AANSTEKER, COMPLEET - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

Fig. 30 Trekkers 
Afmetingen A - 4 mm (0. 16 in) 

B - 10 mm (0.40 in) 

2. Verwijder de twee bevestigingschroeven van de on- Fig. 31 Klok verwijderen 
derste stuurkolomkap en verwijder de kap. Let op dat de trekkers achter de rand en nief 

3. Verwijder de schroeven van de onderste dashboard- op de klok worden geplaatst. 

bekleding en laat de bekleding zakken. 

4. Trek de bedrading aan de achterzijde van de siga- 
rette-aansteker 10s. 

5 .  Druk de buitenste kraag van de sigarette-aansteker 
tegen de veerdruk i n  en verdraai hem zover tot de 
uitsparingen i n  de kraag i n  l i j n  liggen met de op- 
staande randen van de sigarette-aansteker; verwi jder 
de kraag met de veer, Fig. 32. 

6. Verwijder de aansteker. 

Fig. 32 Sigarette-aansteker verwijderen 
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Aan brengen 

7. Breng de aansteker op zi jn plaats. 

8. Monteer de veer en de kraag en druk de kraag te- 
gen de veerdruk in; verdraai hem zodanig dot de 
uitsparingen in  de kraag in  l i jn  liggen met de twee 
schroeven van de sigarette-aansteker . 

9. Zorg ervoor dat de kraag over de sigarette-aansteker 
kan schuiven en verdraai hem om hem vast te zetten. 

10. Sluit de bedrading aan. 

11. Breng de onderste dashboardbekleding aan en zet die 
vast met de schroeven. Fig. 33 A - Voedingsdraad 

B - Gloeilamp 
12. Breng de stuurkolomkap aan en zet hem vast met de C - Sigarette-aansteker 

twee schroeven . 
13. Sluit de accukabels aan. Controleer de werking van 

de sigarette-aansteker . Verwi jder de dekens van de 
spatschermen en sluit de motorkap. 

33 512 CONTACT-/STARTSLOT - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Het ontstekingscontact vormt BBn geheel met de montage- 
plaat en het stuurslot. 
N.B.: Het ~ntstekin~scontact 'C '  in Fig. 34 kan desge- - 
wenst worden vervangen zonder het stuurslot te verwij- 
deren . 
Verwi jderen 

1. Verwijder de stuurkolom zoals beschreven onder be- 
werkingsnr. 13 542. 

2. Klem de stuurkolom met enkele doeken in  een bank- 
schroef en boor de twee bouten uit, waarmee de 
beide helften van de ontstekingscontactklem aan el- 
kaar zi jn bevestigd, neem de helften van elkaar en 
maak het ontstekingscontact 10s ran de stuurkolom. 

Aanbrengen 

3. Plaats het nieuwe slot op de stuurkolom, controleer 
of het slotgedeelte correspondeert met de uitsparing 
in  de stuurkolom en draai de beide bouten enkele 
slagen aan. 
Controleer of het slot werkt en zet don de bouten 
verder vast totdat de boutkoppen afbreken. 

4. Monteer de stuurkolom in de wagen zoals beschreven 
onder bewerkingsnurnmer 13 542. 

Fig. 34 A - Stekker 
B - Schroeven 
C - Ontstekingscontact 
D - Contactslot 
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33 513 STUURSLOT - CONTACT-/STARTSLOT - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Verwijder de bovenste en de onderste stuurkolomkap, 
Fig. 35. 

3. Steek de sleutel in het contactslot en draai hem in  
stand '1 ' (accessoires) . Hierdoor worden de borgveer 
van de slotcilinder en de spiebaan in  het huis in Fig. 35 Bevestigingschroeven onderste stuurkolomkap 
l i jn  gebracht. 

4. Steek een passend stuk gereedschap, zoals een kras- 
pen, in  het gat van het slotcilinderhuis, Fig. 36 
en druk de kleine bladveer van de cilinder in. 
Trek daarbij aan de sleutel tot de complete slotci- 
linder uit  het huis i s  verwijderd. 

N. B.: Het kan nodig zi jn om de sleutel iets heen - 
en weer te draaien, tot de slotcilinder en de nok 
in  het slotcilinderhuis in  l i jn  zi jn gebracht, waar- 
door de binnen- en buitencilinder kunnen worden 
verwijderd. 

5. Steek de sleutel volledig in de slotcilinder en ver- 
wijder de borgveer; controleer of de borgveergroef 
in  de binnencilinder niet i s  beschadigd omdat anders 
b i j  montage de borgring niet goed kan worden aan- 
gebracht . 

6. Trek de sleutel ca. 5 mm (0.2 in.) naar buiten. 
Hierdoor wordt een extra veiligheidsnok, Fig. 37, 
die tegen een schuine kant van de buitencilinder 
rust, op gelijke hoogte met de binnencilinder ge- 
bracht. 

7. De binnencilinder kan nu uit de buitencilinder wor- 
den verwi jderd. 

Fig. 36 Gat waardoor de bladveer van de slotcilinder 
kan worden ingedrukt 

Fig. 37 Binnencilinder met volledig ingestoken sleutel 
waardoor de extra veiligheidsnok naar buiten 
wordt gebracht 
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Aanbrengen 

8. Steek de sleutel Solledig in de binnencilinder en 
trek hem daarna ca. 5 mm (0.2 in.) naar buiten 
zodat de extra nok, Fig. 37, geli jk komt te liggen 
met de cilinder. 

9. Schuif de binnencilinder i n  de aangegeven stand 
in  de buitencilinder, Fig. 38. 
De binnencilinder kan slechts in Bkn stand worden 
gemonteerd. Daarbij komt de veiligheidsnok tegen 
de schuine rand van de buitencilinder te rusten. 

10. Controleer b i j  volledig ingestoken sleutel of de sleu- 
tel en de binnencilinder van stand '0' naar stand 
'1 '  kunnen worden gedraaid. 

11. Draai de sleutel in  stand '1 '  en monteer de borg- 
veer. De open zijde van de borgveer moet corres- 
ponderen met de spiebaan van de buitencilinder, 
zoals in  Fig. 39 wordt getoond. 

12. Monteer de complete slotcilinder in  het huis zoals 
in Fig. 40 i s  aangegeven. Druk de slotcilinder vol- 
ledig in  het huis en controleer of de bladveer in  de 
uitsparing van het huis valt. 

13. Evenals b i j  het verwijderen kan het nodig zi jn om 
de sleutel iets heen en weer te draaien tot de ci- 
linder en de nok i n  het huis in BBn l i jn  liggen. 

14. Controleer de werking van het contactslot in  alle 
standen. lndien het slot goed werkt, kan de sleutel 
in  stand '0' worden gedraaid en daarna worden ver- 
wi jderd. 

15. Monteer de bovenste en onderste stuurkolomkap. 

16. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van 
de spatschermen en sluit de motorkap. 

Fig. 38 Binnencilinder in  buitencilinder monteren 

Fig. 39 Borgveer monteren 

Fig. 40 Huis en slotcilinder moeten voor het monteren 
in l i jn  worden gebracht 
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33 514 SCHAKELHANDEL - VERLlCHTlNG - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen, 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Draai de schroeven 10s en verwijder de bovenste en 
onderste stuurkolomkap, Fig. 41. 

3. Verwijder de twee bouten (en de massadraad) en 
neem het schakelhandel 10s van de stuurkolom, Fig. 
42. 

4. Trek de beide stekkerblokken 10s en neem de schake- 
laar uit  de wagen. 

Aanbrengen 

5. Druk de beide stekkerblokken op de schakelaar. 

6. Centreer de schakelaar op zi jn montagesteun aan de 
stuurkolom, sluit de massadraad (bruine draad) aan 
met de onderste bevestigingsbout en zet de complete 
schakelaar vast op de stuurkolom, Fig. 42. 

7. Breng de onderste stuurkolomkap op zijn plaats en 
zet hem vast met de drie schroeven. Breng de bo- 
venste stuurkolomkap aan en zet hem vast met de 
schroef. 

8. Sluit de accukabels aan en controleer de werking 
van de schakelaar. 

9. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit 
de motorkap. 

33 518 SCHAKELAAR - INSTRUMENTENVERLICHTI N G - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Fig. 41 Onderste stuurkolomkap met de bevestiging- 
schroeven 

Fig. 42 A - Bevestigingsbouten schakelaar 
B - Massadraad 
C - Schakelaar 
D - Stekkerblokken 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Verwijder de instrumentengroep zoals beschreven on- 
der bewerkingsnr. 33 214, punten 1 - 5. 

2. Draai de opsluitring 10s en verwiider de schakelaar. 

3. Trek de draden aan de achterkant van de schakelaar 
10s. 

Aan brengen 

4. Sluit de draden aan. 

5. Zet de schakelaar op zijn plaats en bevestig hem 
met de opsluitring. 

6. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214, punten 10 - 16. 

Fig. 43 Schakelaar instrumentenverlichting 
7. Controleer de werking van de schakelaar. A - Schakelaar 

B - Opsluitring 
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33 522 SCHAKELHANDEL - RICHTINGAANWIJZERS - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen , 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Draai de bevestigingschroeven 10s en verwijder de 
bovenste en onderste stuurkolomkap . 

3. Verwijder de twee bouten, Fig. 44 en neem de scha- 
kelaar 10s van de stuurkolom. 

4. Trek de twee stekkerblokken 10s en neem de schake- 
laar uit  de wagen. 

Aanbrengen 
5. Druk de twee stekkerblokken op de schakelaar, Fig. Fig. 44 A - Bevestigingsbouten 

44. B - Stekkerblok 
C - Stekkerblok 

6. Plaats de schakelaar op de steun en zet hem vast met D - Schakelaar 
de bout op de stuurkolom. 

7. Breng de onderste stuurkolomkap aan en zet hem vast 
met de schroeven. Breng de bovenste stuurkolomkap 
aan en zet hem vast. 

8. Sluit de accukabels aan en controleer de werking 
van de schakelaar. 

9. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap. 

33 524 PORTIERSCHAKELAAR - VERWl JDEREN EN 
AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 
1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 

en maak de accukabels 10s. 

2. Verwijder de bevestigingschroef en trek de schakelaar 
los, Fig. 45. Trek hetstekkerblok uit de portierstijl 
en trek het stekkerblok 10s. Let erop dat de bedrading Fig. 45 Bevestigingschroef portierschakelaar 

ver genoeg uit de portierstijl wordt getrokken. 

Aanbrengen 
3. Sluit het stekkerblok aan, voer de bedrading terug in  

de portierstijl, monteer de schakelaar en zet hem vast 
met de schroef. r I 

4. Sluit de accukabels aan en controleer de werking 
van cie schakelaur. Verwijder de dekens van de spat- 
schermen en sluit de motorkap. 

33 527 SCHAKELAAR - KOFFERRUIMTEVERLICHTING - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 
1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 

en maak de accukabels 10s. 

2. Trek de schakelaar 10s. 

3. Trek de bedrading aan de achterzijde van de schake- 
laar 10s en neem de schakelaar uit de wagen. 

Aanbrengen 
4. Sluit de bedrading aan de achterzijde van de schake- 

laar aan en druk de schakelaar op zi jn plaats. 

5. Sluit de accukabels aan. Controleer de werking van de 
schakelaar. Verwijder de dekens van de spatschermen 
en sluit de motorkap. 

D/33/130 W 

Fig. 46 Kofferruimteverlichting en bedrading 
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33 528 SCHAKELAAR - ACHTERUITRIJLAMP - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatscher- 
men. 

2. Krik de wagen aan de voorzijde op en plaats bokken 
onder de voortrein. 

3. Maak de bedrading 10s. Schroef de schakelaar uit  
het staartstuk van de versnellingsbak, Fig. 47. 

Aanbrengen 

4. Monteer de schakelaar en sluit de bedrading aan. 
Let erop dot de bedrading niet te dicht longs de 
uitlaat loopt of tegen de cardanas aan komt. 

5. Controleer de werking van de schakelaar. 

6. Verwijder de bokken en laat de wagen zakken. 

7. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap . 

33 544 SCHAKELHANDEL - RUITESPROEIER-NISSER - 
ACHTER - VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Werk de schakelaar 10s en trek de stekker aan de 
achterzijde 10s. Bescherm bi j  het loswerken het 
dashboard met een stuk dik papier of een doek. 
Let erop de onderzijde van de schakelaar niet te 
beschadigen . 

Aanbrengen 

3. Sluit de stekker aan en druk de schakelaar in  het 
dashboard, Fig. 48. 

I 

4. Sluit de accukabels aan, verwi jder de dekens van de 
spatschermen en sluit de motorkap. 

33 546 SCHAKELAAR - HANDREMCONTROLELAMP - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Verwi jder de middenconsole, indien gemonteerd, 
zoals beschreven onder bewerkingsnr. 43 814. 

2. Verwijder de schroeven van de sierlijst van het hand- 
remrubber en neem de sierlijst weg om de schakelaar 
te kunnen bereiken, Fig. 49. 

3. Trek de draden 10s. 

Fig. 47 Schakelaar a~hteru i t r i j lam~ 

Fig. 48 Schakelaar rui tesproeier-/wiser, achter 

Fig. 49 A - Sierlijst 
B - Handremrubber 
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4. Verwijder de bevestigingschroeven en neem de scha- 
kelaar 10s van de handremhefboom, Fig. 50. 

Aanbrengen 

5. Breng de schakelaar op zi jn plaats en zet hem met 
de schroeven vast. 

6. Sluit de draden aan. 

7 .  Breng de sierlijst van het handremrubber aan en zet 
hem vast met de schroeven. 

8. Breng de middenconsole aan, indien gemonteerd, 
zoals beschreven onder bewerkingsnr. 43 814. 

33 548 SCHAKELAAR - REMLICHTEN - VERWIJDEREN 
EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatscher- 
men. 

2. Trek de bedrading van de schakelaar los, verwijder 
de borgmoer en neem de schakelaar weg, Fig. 51. 

Aanbrengen 

3. Draai de afstelmoer volledig terug, breng de schake- 
laar op zi jn plaats en zet hem iets vast met de borg- 
moer . 

4. Stel de schakelaar zo af, dat wanneer het rempedaal 
in de ruststand staat, de schakelaar tot op de helft 
van zi jn slag i s  ingedrukt. Zet de schakelaar in deze 
stand vast met de borgmoer en sluit de draden aan. 

5. Controleer de werking van de schakelaar. 

6. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit 
de motorkap. 

33 554 SCHAKELAAR - OLIEDRUKCONTROLELAMP - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatscherrnen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Mclak de bedrading 10s en draai de schakelaar los, 
Fig. 52. 

Aanbrengen 

3. Breng de schakelaar op zi jn plaats en sluit de dra- 
den aan. 

4. Sluit de accukabels aan. Controleer de werking van 
de 01 iedrukcontrolelamp. 

5. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap. 

Fig. 50 A - Stroomdraadaansluiti ng 
B - Schakel aar handremcontrolelamp 

Fig. 51 A - Stekkers 
B - Afstelmoer 
C - Remlichtschakelaar 

Fig. 52 Schakelaar ol iedrukc~ntrolelam~ 
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33 557 SCHAKELAAR - MISTACHTERLAMP - 
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN 

Benodiad saeciaal aereedschao: Geen 

Zie voor het verwijderen en aanbrengen bewerkingsnr. 
33 144. 

33 558 SCHAKELAAR - WAARSCHUWINGSKNIPPER- 
LICHTINSTALLATIE - VERWIJDEREN EN 
AAN BRE N GE N 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Werk met een schroevedraaier de schakelaar uit het 
dashboard en trek de stekker aan de achterkant van 
de schakelaar 10s. Leg een stuk dik papier of een 
doek onder de schroevedraaier om te voorkomen dot 
het dashboard wordt beschadigd. Let er eveneens op 
dot de onderkant van de schakelaar niet wordt be- 
schadigd, Fig. 53. 

Aanbrengen 

3. Sluit de stekker aan op de schakelaar. 

4. Monteer de schakelaar in het dashboard. 

5. Sluit de accukabels aan. 

6. Controleer de werking van de schakelaar. 
Fig. 53 Schakelaar waarschuwingsknipperlichtinstallatie 

7. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de A - Stekker 
motorkap. B - Schakelaar 

33 574 SCHAKELAAR AANJAGERMOTOR - VERWIJDE- 
R E N  EN AANBRENGEN 

Benodiad saeciaal aereedschaa: Geen 

Verwi jderen 

1 . Verwi jder de instrumentengroep zoals beschreven 
onder bewerkingsnr. 33 214, punten 1 - 5. 

2. Verwijder de twee schroeven van het verwarmings- 
bedieningspaneel en laat het paneel zakken. 

3. Trek de bedrading aan de achterzijde van de scha- 
kelaar 10s. 

4. Verwijder de bevestigingschroeven van de schakelaar 
en trek de schakelaar uit  het dashboard. 

Fig. 54 Schakelaar aanjager 
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Aanbrengen 

5. Druk de schakelaar i n  het dashboard en zet hem vast 
met de schroeven. 

6. Sluit de bedrading op de achterzijde van de schake- 
laar aan. 

7. Monteer het verwarmingsSedieningspaneel en zet het 
vast met de schroeven. 

8. Monteer de instrumentengroep zoals beschreven onder 
bewerkingsnr. 33 214, punten 10 - 16. 

33 712 RELAIS - LICHTSIGNAAL - VERWIJDEREN EN 
AANBRENGEN 

Fig. 55 Bevestigingschroeven en klemmen van de 
instrurnentengroep 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Verwijder de stekkers aan de onderzijde van het 
relais. 

3. Verwijder de twee bevestigingschroeven en neem het 
relais uit  de wagen, Fig. 56. 

Fig. 56 A - Relais 
B - Bevestigingschroef 

4. Breng het relais aan en zet het vast met twee schroe- C - ~assadiaad 
ven . 
Let erop dat de massadraad met een van de twee 
schroeven eveneens wordt vastgezet. 

I I 
5. Sluit de stekkers aan op het relais, Fig. 57. 

6. Sluit de accukabels aan. 

7. Controleer de werking van het relais. 

8. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit de 
motorkap . 

Fig. 57 A - Bovenste stekkeraansluiting 
B - Onderste stekkeraansl uiting 
C - Hoofdstekker 
D - Onderste stekker 
E - Bovenste stekker 
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33 717 RELAIS - INTERVALSCHAKELAAR - VERWIJDE- 
REN EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en maak de accukabels 10s. 

2. Verwijder de schroeven en de ringen van het onder- 
ste dashboardisolatiepaneel en verwi jder het paneel. 

3. Haak de houder van het relais 10s en trek de stek- 
ker 10s van het relais, Fig. 58 en 59. 

Fig. 58 Houder van het relais 
Aanbrengen N.B.: Controleer de montagestanden en de merktekens. - 

Verschillend gekleurde verfstippen op de aansluitingen 
4. Sluit de stekker aan op het relais. van het relais maken het noodzakelijk alle relais tege- 

li jkerti id te vernieuwen . Dit voorkomt verkeerde mon- 
5. Klem het relais in  de houder. tage bi j het vervangen. 

6. Breng het onderste dashboardisolatiepaneel aan en 
zet het vast met de schroeven en de ringen. 

7. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van 
de s~atschermen en sluit de motorkap. 

8. Controleer de werking van liet relais. 

Fig. 59 Een houder van relais 
A - Achterruitverwarming B - lntervalschakelaar C - Richtingaanwijzer 
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33 724 RELAIS - STARTBEVEILIGINGSCHAKELAAR - 
AUTOMAT ISCHE TRANSMISS lE - VERW IJDEREN 
EN AANBRENGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

1. Open de motorkap, leg dekens over de spatschermen 
en rnaak de accukabels 10s. 

2 .  Trek de stekkers 10s van het relais. 

3. Verwijder de bevestigingschroeven van het relais en 
neem het relais los, Fig. 60. 

Aanbrenaen 

4. Monteer het relais en zet het vast met de twee 
schroeven . 

5 .  Sluit de stekkers op het relais aan. Fig. 60 Startbeveil igingschakeloar 

6. Sluit de accukabels aan, verwijder de dekens van 
de spatschermen en sluit de motorkap. 

A - Relais 
B - Stekker 
C - Schroef 
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1 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Gloeilampentabel 

Omschri jving 

Waarsch~wingslam~en (instrurnentengroep) ................... 
Waarschuwingslampen (schakelaars) - 

.................................. achterrui tverwarming 

waarschuwingsknipperl ichtinstal latie ..................... 
........................................ mistachterlamp 

............................ Verl ichting instrumentenpaneel 

.................... Verl ichting verwarmi ngsbedieningspa nee1 

Verlichting klok (klok i n  console ingebouwd). ............... 
......... Verlichting schakelkwadrant automatische transmissie 

............................. Verl ichting sigarette-aansteker 

............................ Verlichting handschoenenkastje 

....................................... ln te r ie~rver l i ch t in~  

Aantal 
Vermogen 
-K-wz- Montage 

Glazen voet 

Glazen voet 

Glazen voet 

Glazen voet 

Glazen voet 

Glazen voet 

Ba jonet 

Bajonet 

Bajonet 

Bajonet 

Bajonet 
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