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E368A001

2

1 Katkaisin
2 Poljinkatkaisin, kytkin
3 Poljinkatkaisin, jarru
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2 86 99 137

1

2

2

1 Irrota alapaneeli.
2 Paina kytkinpoljinta n. 100 mm alas ja asenna
valkoinen poljinkatkaisin pitimeen. Kun katkaisin on lukittu kiinni, työnnä punainen lukitusholkki takaisin ja päästä poljin ylös. Poljinkatkaisin
säätyy tällöin automaattisesti.
3 Paina jarrupoljin alas ja asenna musta poljinkatkaisin pidikkeeseen. Käännä katkaisinta 90°
siten, että se lukkiutuu kiinni pitimeen. Päästä
poljin ylös, jolloin katkaisin säätyy automaattisesti.
4 Paina jarru- ja kytkinpoljinta kädellä. Tarkasta,
että poljinkatkaisimet ovat polkimessa olevaa
painelevyä vasten ja että kuuluu heikko “napsahdus”, kun poljinta painetaan alas > 5 mm.
5 Johtosarja liitinkappaleineen on valmiina autossa. Seuraa jarruvalokytkimen johtimia ja
vapauta poljinkatkaisinten liitinkappaleet.
6 Asenna liitinkappaleet poljinkatkaisimiin.
a 4-napainen vihreä liitinkappale jarrupolkimen katkaisimeen.
b 2-napainen valkoinen liitinkappale kytkinpolkimen katkaisimeen.
7 Tarkasta, etteivät johtimet ota kiinni liikkuviin
osiin.
8 Asenna alapaneeli.
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•
9 Avaa ohjauspyörän säätö. Vedä ohjauspyörää
taakse- ja alaspäin. Irrota ylempi ohjauspylvään
kotelo.
10 Siirrä ohjauspyörä ylimpään asentoonsa ja irrota alempi ohjauspylvään kotelo.
11 Irrota katkaisin painamalla lukitushakasia
sisään ja vetämällä se irti pitimestä. Irrota
liitinkappale katkaisimesta.
12 Kytke liitinkappale asennussarjan katkaisimeen
ja asenna tämä pitimeen. Tarkasta, että katkaisin on lukkiutunut pitimeen.
13 Asenna ohjauspylvään kotelot.
14 Koeaja auto ja tarkasta katkaisimen ja poljinkatkaisinten toiminta:

•
•
•
•
•

Aja n. 50 km/h ja paina painiketta "SET".
Vapauta kaasupoljin, jolloin auton pitää säilyttää vakionopeus.
Paina kevyesti jarrupoljinta. Vakionopeussäädin kytkeytyy pois.
Nopeus pienenee arvoon n. 40 km/h, paina
painiketta "RES". Nopeus nousee ja palautuu
arvoon 50 km/h.
Paina kevyesti kytkinpoljinta. Vakionopeussäädin kytkeytyy pois.
Nopeus pienenee arvoon n. 40 km/h, paina
"RES". Nopeus nousee ja palautuu arvoon 50
km/h.
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Paina painiketta "SET" ja pidä se painettuna
n. 2 sekuntia.
Nopeus nousee ja pidetään vakiona
nopeudessa, joka autolla on, kun "SET"-painike vapautetaan.

