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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
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MENTEN

ALGEMENE BESCHRIJVING

Dashboard

De instrumentenpanelen op de Taunusmodellen kunnen in twee
basistypen worden onderverdeeld:

1) De basis-uitvoeringen bezitten twee grote ronde instrumen-
ten. Deze bestaan uit een snelheidsmeter en een gecombi-
neerde temperatuur- en benzinemeter. Indien een klok is
gemonteerd bevindt zich tussen de twee grote instru-
menten, boven de verklikkerlichten.

II) Bij de L- en GL-uitvoeringen zijn de instrumenten op dezelf-
de wijze gerangschikt, doch hierbij is een klok als standaard-
uitrusting gemonteerd boven de verklikkerlichten. De GL-in-
strumentengroep is met een houtmotief omlijst, terwijl het
dashboardpaneel met het handschoenenkastje met vinyl is
bekleed.

III) De Ghia-uitvoeringen bezitten een instrumentengroep be-
staande uit twee grote en één klein rond instrument. In het
kleine instrument zijn benzinemeter en watertemperatuur-
meter gecombineerd, terwijl de twee grotere de snelheids-
meter en een toerenteller bevatten. Het complete dashboard-
paneel is in houtmotief uitgevoerd met een klein Ghia em-
bleem op het deksel van het handschoenenkastje.

IV) De S-uitvoeringen hebben dezelfde instrumentengroep als
de Ghia-modellen, bestaande uit twee grote en één kleiner in-
strument. Het dashboard is echter op een andere wijze be-
kleed.

Op de S- en de Ghia-uitvoeringen is de klok op de midden-
console gemonteerd.

Op beide typen van instrumentenpaneel vindt men een uit-
gebreide reeks meters en verklikkerlichten o.a. voor oliedruk,
groot-licht en ontsteking.

Schakelaars

Aan bestuurderszijde van het dashboard is een schakelaar met re-
gelbare weerstand voor de instrumentenverlichting aangebracht.
De buitenverlichting wordt bediend door een rechts aan de stuur-
kolom aangebracht handel dat drie standen kan innemen:

1)

	

omlaag - alles uit.

2) middenstand - stadslichten aan

3) omhoog - stadslichten en koplampen aan.

De ruitewissers kunnen met twee snelheden werken en worden
bediend door een schakelhandel dat eveneens rechts aan de stuur-
kolom is aangebracht.

De schakelstanden zijn:

1)

	

Omlaag - stop

2)

	

middenstand - normale snelheid

3)

	

omhoog - verhoogde snelheid

Een intervalschakelaar is als extra leverbaar of is standaarduitrus-
ting al naar gelang het model. Deze intervalwerking kan worden
ingeschakeld door het handel vanuit de stopstand naar omlaag
te bewegen.

De elektrische ruitesproeiers worden in werking gesteld door het
uiteinde van het ruitewisserhandel in te drukken.

Indien koplamp-sproeiers zijn gemonteerd, kunnen deze alleen
werken bij ingeschakelde koplampen. Deze sproeiers worden
door de normale ru itesproeierschakelaar bediend.

Aan de linkerzijde van de stuurkolom bevindt zich een meervou-
dige schakelaar voor de richtingaanwijzers, claxon, dimlichten
en lichtsignaal.

Van eventueel gemonteerde achterruitverwarming en waarschu-
wingsknipperlichtinstallatie zijn de betreffende schakelaars onder
de sigarette-aansteker op het dashboard gemonteerd.

De overige schakelaars voor bijvoorbeeld achterruitwisser/-sproe-
er (Stationcar) en remlekkageverklikkerlicht/testschakelaar zijn
van het drukknoptype en bevinden zich in het onderste dashboard-
paneel.

Bij de meeste van de in deze sectie behandelde werkzaamheden
dienen de accukabels te worden losgemaakt. In dergelijke geval-
len moet, indien de wagen met een klok is uitgerust, deze na aan-
sluiting van de accu weer op tijd worden gezet.
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ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

CT/33154

"L" en "GL';

Afb. 1
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'

AFSTELLINGEN EN CONTROLES

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

1. Werking van alle interieurlichten, met inbegrip van de dash-

	

3. Alle schakelaars en bedieningsorganen met inbegrip van die voor
boardverlichting en de verlichting van het kwadrant voor het

	

de koplampsproeiers en achterklepruitewisser/sproeier (station-
keuzehandel bij wagens met automatische versnellingsbak.

	

wagen), indien gemonteerd. Verder alle portiercontacten.

2. Werking van alle verklikker-lichten, inclusief die van het even-

	

4. De werking van de snelheidsmeter dient d.m.v. een proefrit
tueel gemonteerde waarschuwingslichtje van het dubbele

	

,

	

of op een rollentestbank te worden gecontroleerd.
remsysteem.

OPGAVE VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP

Engelse

	

Europese

	

Duitse
herkomst

	

herkomst

	

herkomst
Benaming van gereedschap

\^/

23-009

	

23-009

	

23-009

Gereedschap voor losdraaien en
vastzetten van de opsluitring van
het vlotterelement in de benzine-
tank.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

ONDERHOUDS— EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -
INHOUD -- A

BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, In deze Opgenomen Alleen
BEDIENINGSORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL publicatie in bewerking Taunus
EN ZENDERELEMENTEN beschreven no. Cortina

33 139 Gloeilampje van verklikkerlicht voor remvloeistof -ver- X X
wijderen en monteren

33 152 Motorruimteverlichting - uit- en inbouwen X X

33 154 Gloeilampje van motorruimteverlichting - vervangen X X

33 214 Instrumentengroep - uit- en inbouwen X X

33 224 4 Gedrukte bedrading van instrumentengroep -uit- en X X
inbouwen

33 226 4 Glasplaat van instrumentengroep -uit- en inbouwen X X

33 228 Gloeilampje van instrumentenverlichting - verwijderen 33 224 4 X
en monteren

33 244 Spanningsstabilisator voor instrumenten - uit- inbouwen 33 224 4 X

33 254 Snelheidsmeter -uit- inbouwen X X

33 256 Snelheidsmeterkabel, buiten en binnen - uit- inbouwen X X

33 264 Toerenteller - uit-inbouwen 33 224 4 X

33 284 Benzinemeter - uit-inbouwen X X

33 286 Vlotterelement in benzinetank - uit-inbouwen X X

33 304 Temperatuurmeter - uit- inbouwen 33 284 X

33 374 Klok - uit inbouwen X

33 384 Sigarettenaansteker - uit-inbouwen X X

33 512 Contactslot - uit-inbouwen X X

33 518 Schakelaar van instrumentenverlichting - uit-inbouwen X X

33 545 Schakelaar van koplampsproeiers - uit-inbouwen 33 542 X

33 553 Testschakelaar van remlekkageverklikkerlicht - uit-in- 33 139 X
bouwen

33 574 Aanjagermotorschakelaar - uit-inbouwen 34 314 X

33 712 Lichtsignaalrelais - uit-inbouwen X. X

33 715 Ruitewisserrelais - uit-inbouwen X X

33 716 Relais voor extra lampen - uit-inbouwen 33 712 X

33 722 'Relais voor richtingaanwijzers en waarschuwingsknipper- X X
lichtinstallatie - uit-inbouwen

33 724 Sperrelais - uit-inbouwen

	

X

33 726 Relais van achterruitverwarming - uit-inbouwen

	

X

	

X
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BINNENVERLICHTING,

	

BEDIENINGS-'

Beschreven
in deze
publikatie

Opgenomen
in bewerking

no.

Ook van to epassing o p sommige uit-
voeringen v an de volgende modellen-
seriesORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-

ELEMENTEN Escort Capri Consul
vanaf '75 11 Granada

33 112 Interieurlamp - uit-en inbouwen X X X X

33 114 Gloeilampje van interieurlamp - vervangen 33 112 X X X

33 118 Gloeilampje voor verlichting van handschoenenkastje - vervangen X X X X

33 134 Gloeilampje voor keuzeschaalverlichting - vervangen X X X X

33 144 Gloeilampje van,verklikkerlicht van achterruitverwarming - vervangen X X - -

33 146 Gloeilampje van noodknipperlichtinstallatie - vervangen X X - _

33 306 Zendelement van temperatuurmeter - uit-en inbouwen X _ X X

33 514 Lichtschakelaar - uit-en inbouwen X X _ _

33 522 Richtingaanwijzerschakelaar - uit-inbouwen X X _ _

33 524 Portiercontact - uit-inbouwen X X X X

33 528 Achteruitrijlampschakelaar - uit-en inbouwen X X X X

33 542 Schakelaar van ruitewissers/sproeiers (voorruit) - uit-en inbouwen _ 33 514 X _ _

33 544 Schakelaar van ruitewisser/s roeier achter- (alleen station-p X _ X X
wagens) uit- en inbouwen

33 548 Stoplichtschakelaar - uit-inbouwen X X _ _

33 554 Oliedrukcontact - uit-inbouwen X _ X X

33 558 Schakelaar van noodkni

	

erlichtinstallatie - uit-inbouwenpp 33 146 X _ _

33 572 Schakelaar van achterruitverwarming - uit-inbouwen - 33 144 X _ _
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

ONDERHOUDS— EN REPARATIEWERKZAA MHEDEN — A

33 154

33 139 GLOEILAMP VAN VERKLIKKERLICHT GESCHEIDEN
REMSYSTEEM — VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Dek het onderste gedeelte van het instrumentenpaneel ter be-
scherming zorgvuldig af en werk voorzichtig de schakelaar uit
zijn vatting los, zodat hij aan zijn bedrading blijft hangen.

2. Maak de testschakelaar los.

3. Verwijder de gloeilamp.

Monteren

4. Monteer de gloeilamp.

5. Sluit de testschakelaar aan.

6. Druk de schakelaar weer op zijn plaats.

Afb. 2. A — Kabel met meervoudige stekker en lampfitting
B — Gloeilampje met klemfitting
C — Schakelaar

33 152 MOTORRUIMTEVERLICHTING — UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg hoezen over de spatschermen.

2. Verwijder het deksel van het zekeringenkastje en maak de stroom-
draad van de motorruimteverlichting los van aansluiting no. 1.

3. Verwijder de kruiskopschroef waarmede de lamp aan de motor-
kap is bevestigd, maak de bedrading los uit de klemmen van de
motorkap en verwijder de lamp.

Inbouwen

4. Bevestig de lamp weer met de kruiskopschroef aan de motorkap.
Afb. 3. A — Klemschroef

5. Druk de stroomdraad weer in de klemmen op de motorkap (zie

	

B — Lamp
afb. 3). Sluit de stroomdraad weer op aansluiting no. 1 van het

	

C — Klemmen
zekeringenkastje aan.

	

D — Zekeringenkastje

ó. Monteer het deksel van het zekeringenkastje, verwijder de hoezen
van de spatschermen en sluit de motorkap.

33 154 GLOEILAMP'VAN MOTORRUIMTEVERLICHTING —
VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg hoezen over de spatschermen.

2. Verwijder de van bajonetfitting voorziene gloeilamp uit de mo-
torruimteverlichting.

Monteren

3. Monteer een nieuwe gloeilamp in de motorruimteverlichting.

4. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motorkap.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 214

33 214 INSTRUMENTENGROEP — UIT EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg hoezen over de spatschermen;
maak de accukabels los.

	

1
2. Trek de bovenste stuurkolomkap los en verwijder deze. Verwij-

der de 3 kruiskopschroeven en neem de onderste kap weg.

3. Verwijder de kruiskopschroef en laat het isolatiepaneel aan de
onderzijde van het dashboard zover zakken, tot het vrij is van
de stuurkolom.

4. Draai de drie stuurkolombouten, afb. 4, los (niet verwijderen)
en laat de stuurkolom ca. 6,35 mm (0.25 in) zakken, afb. 4a.
Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte om de instrumenten-
groep te verwijderen.

5. Trek de knop van de schakelaar voor de instrumentenverlichting
los en eventueel ook de knoppen van de autoradio. Verwijder in
dat geval ook de twee moeren achter de radioknoppen en neem
de omlijsting van de radio weg.

6. Verwijder de drie onderste en de drie bovenste verzonken schroe-
ven waarmee de instrumentengroep met sierlijst op het dash-
board is bevestigd, afb. 5.

7. Trek de sierlijst van het dashboardpaneel en maak vervolgens de
stekkerblokken aan de achterzijde van de instrumenten los; hier-
toe moeten de lippen aan weerszijden van de stekkerblokken
worden ingedrukt.

Maak de drie draden welke op de sigare-aansteker zijn aangeslo-
ten los; één hiervan is tevens lampfitting van de aanstekerver-
lichting. Maak verder het stekkerblokje van de waarschuwings-
knipperlichtinstallatie en/of van de schakelaar van de achter-
ruitverwarming (indien gemonteerd) los, afb. 5a.

N.B. Trek de sierlijst altijd recht van het dashboardpaneel en
niet schuin, daar de sierlijst anders tegen de schakelaarsteun op
de stuurkolom stuit. Afb. 4a. Stuurkolombouten losdraaien tot stuurkolom op

aangegeven punt 6,35 mm (0.25 in) is gezakt

Lik
Afb. 4. Drie bevestigingsbouten van stuurkolom

aats van ee zes •evestigingssc roeven
van de instrumentengroep
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 214

8. Maak de snelheidsmeterkabel los, afb. 6; verwijder de instru-
menténgroep met de sierlijst, afb. 7.

Inbouwen

9, Sluit de stekkerblokken op de instrumentengroep aan.
Breng de instrumentengroep met sierlijst recht voor de
opening in het dashboardpaneel en sluit de snelheids-
meterkabel aan.

10. Sluit de twee hoofdkabelstekkers op hun respectievelijke con-
trastrekkers in het instrumentengroephuis aan (verkeerd aan-
sluiten is onmogelijk daar de stekkers niet dezelfde maat
bezitten).

11. Sluit de twee draden en de lampfitting op de sigare-aansteker
aan en sluit de eventuele schakelaars van waarschuwingsknip-
perlichtinstallatie en/of achterruitverwarming middels hun
stekkerverbinding aan.

12. Druk de instrumentengroep met sierlijst in de daarvoor bestem-
de opening en breng de gaten voor de bevestigingsschroeven in
lijn. Zet de instrumentengroep vervolgens met de zes schroeven
vast, afb. 5.

13. Plaats (indien van toepassing) de omlijsting van de radio over
de asjes van de bedieningsknoppen en monteer hierop de twee
moeren. Druk de bedieningsknoppen op hun asjes. Druk de
knop van de schakelaar voor de instrumentenverlichting op
zijn plaats.

14. Zet de drie bevestigingsbouten van de stuurkolom vast. Breng
het isolatiepaneel aan de onderzijde van het dashboard op zijn
plaats en zet het paneel met de kruiskopschroef vast.

15. Monteer de onderste stuurkolomkap m.b.v. de drie kruiskop-
schroeven. Klem vervolgens de bovenste stuurkolomkap op
zijn plaats.

16. Sluit de accu aan, verwijder de hoezen van de spatschermen en
sluit de motorkap.

17. Controleer de werking van de betreffende instrumenten, waar-
schuwingslichten en schakelaars.

N.B. Indien de instrumentengroep met een klok is uitgerust
moet deze op tijd worden gezet.

Afb. 5a. Stekkerblokje van schakelaars (indien van toepassing)
losmaken.

Afb. 6. Losmaken van snelheidsmeterkabel door geribde gedeelte
in de richting ván de pijl "A l ' in te drukken

Afb. 7. Uit- en inbouwen-van instrumentengroep
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 224 4

33 224 4 GEDRUKTE BEDRADING VAN INSTRUMENTEN-
GROEP — UIT EN INBOUWEN (INSTRUMENTEN-
GROEP UITGEBOUWD)

Verklikkerlichten en klok(alleen basis-, L- en GL-uitvoeringen.)

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Verwijder de twee gloeilampjes met fittingen van de klokver-
lichting, afb. 9. Verwijder eveneens de vijf verklikkerlichten.

2. Draai de vier schroeven los (zonder ze echter te verwijderen),
waarmede het benzine- en temperatuurmeterhuis op de instru-
mentengroep is bevestigd. Doe hetzelfde met de vier schroeven

van het snelheidsmeterhuis.

3. Draai de drie bevestigingsmoeren met borgringen van de klok
los, afb. 8.

4. Trek de gedrukte bedrading los van de vier paspennen, afb. 9,
en verwijder de bedrading uit de randen van het snelheidsmeter-
en het benzinemeter/temperatuurmeterhuis.

Afb. 8. Plaats van de bevestigingsmoeren van de klok

Inbouwen

5. Schuif de gedrukte bedrading over de vier paspennen, afb. 9,
en druk het uitstekende gedeelte onder de snelheidsmeter- en ben-
zi nemeter/temperatuurmeterhuizen.

6. Zet de klok met de drie moeren en borgringen vast, afb. 8.

7. Monteer de vijf verklikkerlichten en de twee gloeilampjes van
de klokverlichting, afb. 9.

8. Zet het snelheidsmeterhuis en het benzinemeter/ temperatuur-
meterhuis met de acht schroeven vast.

Afb. 9. A — Gloeilampjes van klokverlichting
B — Paspennen- voor centrering van gedrukte bedrading

33 224 4 GEDRUKTE BEDRADING VAN INSTRUMENTENGROEP
— UIT EN INBOUWEN (INSTRUMENTENGROEP UIT-
GEBOUWD)

Verklikkerlichten en benzine/temperatuurmeter. (Alleen Ghia- en
S-uitvoeringen).

Geen speciaal gereedschap vereist.

Uitbouwen

1. Verwijder de kruiskopschroef waarmede de spanningsstabilisa-
tor voor de instrumenten is bevestigd, afb. 10, en verwijderde
stabilisator.

Afb. 10. A — Schroevedraaier
B — Bevestigingsschroef van spanningsstabilisator
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33 ,224 4

2. Verwijder de vijf gloeilampjes met fittingen van de verklikker-
lichten, afb. 11.

3. Verwijder de vier bevestigingsschroeven van de toerenteller.
Maak het gloeilampje met fitting voor de toerentellerverlich-
ting los (de fitting maakt deel uit van de bedrading) en verwij-
der de toerenteller.

1
4. Verwijder de vier bevestigingsschroeven van het snelheidsme-

terhuis, maak de twee gloeilampjes met fittingen van de snel-
heidsmeter los. Trek de bedrading uit de klemmen en neem
het snelheidsmeterhuis los.

5. Verwijder de vier bevestigingsschroeven van de middenplaat
waarop de benzine- en temperatuurmeter zijn aangebracht en
verwijder de complete groep, afb. 12.

6. Plaats ter voorkoming van krassen of verontreiniging van de
wijzerplaten of verbuiging van wijzers de middenplaat op een
schoon stuk papier of op een zachte pluisvrijedoek. Verwijder
de vier moeren met borgringen, afb. 12, van de tapeinden van
de meters.

7. Verwijder de gedrukte bedrading van de paspennen.

Inbouwen

8. Plaats de gedrukte bedrading op de drie paspennen, afb. 12.

9. Draai de vier moeren met borgringen op de tapeinden van de
meters, afb. 12.

10. Monteer de middenplaat en zet deze met de vier schroeven
vast. Breng de snelheidsmeter op zijn plaats en zet hem met
de vier kruiskopschroeven vast. Klem de twee gloeilampjes van
de snelheidsmeterverlichting met hun fittingen vast. Sluit de
bedrading aan.

11. Monteer de toerenteller, zet deze met de vier kruiskopschroe-
ven vast en sluit het gloeilampje met fitting aan.

12. Sluit de vijf gloeilampjes met fittingen van de verklikkerlichten
aan.

13. Sluit de spanningsstabilisator van de instrumenten aan en zet
hem met de schroef vast.

Afb. 11. De vijf verklikkerlichten

Afb. 12. A — Moeren van benzine- en temperatuurmeter
B — Spanningsstabilisator (indien gemonteerd)
C — Paspennen van gedrukte bedrading
D — Middenplaat
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 224 4

33 224 4 GEDRUKTE BEDRADING VAN INSTRUMENTEN-
GROEP — UIT EN INBOUWEN (Instrumentengroep
uitgebouwd)

Benzine- en temperatuurmeter (Alleen basis-, L- en GL-uitvoeringen)

Geen speciaal gereedschap vereist.

Uitbouwen

	

,

1. Neem het gloeilampje van de meterverlichting los en maak de
bijbehorende bedrading los van het huis van de benzine- en
temperatuurmeter.

2. Verwijder de vier bevestigingsschroeven van instrumentenhuis
en verwijder het complete huis, afb. 13.

3. Plaats ter voorkoming van verontreiniging of krassen van de
wijzerplaten of verbuiging van de wijzers het instrumentenhuis
op een schoon stuk papier of op een pluisvrije doek.

4. Verwijder de vier moeren en borgringen van de tapeinden van
de meters, afb. 14.

5. Verwijder de bevestigingsschroef van de spanningsstabilisator
voor de instrumenten en verwijder de stabilisator.

6. Verwijder de gedrukte bedrading uit de vijf paspennen, afb. 15.

Inbouwen

7. Druk de gedrukte bedrading op de vijf paspennen, afb. 15.

8. Monteer de spanningsstabilisator en zet deze met de kruiskop-
schroef vast.

9. Draai de vier moeren en borgringen op de tapeinden.

10. Monteer het instrumentenhuis op het huis van de instrumen-
tengroep en zet de eerste met de vier schroeven vast.

11. Monteer de fitting van het verlichtingsgloeilampje en klem de
bedrading ervan op zijn juiste plaats vast.

N.B.: Bij wagens waarin een radio is ingebouwd, is de spannings-
stabilisator voorzien van suppressors; deze moeten voor het
uitbouwen van de gedrukte bedrading worden verwijderd. Ver-
geet niet om ze na het inbouwen weer aan te sluiten.

Afb. 13 Verwijderen van het instrumentenhuis

Afb. 14. Tapeinden van de benzine- en temperatuurmeter

TC/33/45

	

G

Afb. 15. Paspennen voor centrering van gedrukte bedrading
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 224 4

33 224 4 GEDRUKTE BEDRADING VAN INSTRUMENTEN-
GROEP — UIT EN INBOUWEN (instrumentengroep
uitgebouwd)

Bedrading van toerenteller (alleen Ghia- en S-uitvoeringen)

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

	

1
1. Verwijder de twee gloeilampjes voor de verlichting met bijbeho-

rende fittingen (één met stroomdraad, de andere zonder), afb.
16.

2. Draai de vier bevestigingsschroeven van het toerentellerhuistos
en neem dit los.

3. Verwijder de drie moeren met borgringen, alsmede de twee
kruiskopschroeven waarmede de toerenteller in het huis is be-
vestigd. Neem de toerenteller uit het huis.

4. Verwijder de gedrukte bedrading uit de drie paspennen, afb. 17.

Inbouwen

5. Druk de gedrukte bedrading weer op de drie paspennen vast,
afb. 17.

6. Breng de toerenteller op zijn plaats in het huis en zet hem hier-
in met de twee kruiskopschroeven en de drie moeren met plat-
te ringen vast, afb. 18.

7. Breng toerenteller en huis op hun plaats in de instrumenten-
groep en zet het huis met de vier schroeven vast.

8. Sluit de twee gloeilampjes en fittingen voor de tellerverlichting
weer aan, afb. 16.

Afb. 16. Gloeilampjes met fittingen voor de toerentellerverlichting

TC/33/48
Afb. 17. Paspennen van de gedrukte bedrading

TT X347
Af b.

	

/Bevestigingsmoeren en schroeven van toerenteller

november 1. 975
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 226 4

33 226 4 GLASPLAAT VAN INSTRUMENTENGROEP —
VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep niet sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 1 t/m 8.

2. Maak de instrumentengroep los van de sierlijst door de zes
schroeven te verwijderen.

2. Bij modellen waar de instrumentengroep een klok bevat moet
de stelknop hiervan worden losgedraaid en verwijderd, afb. 19.

3. Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmede de glasplaat op
de bovenrand van de instrumentengroep is bevestigd, afb. 21.

4. Wip de twee klemmetjes aan de onderrand los en neem de glas-
plaat van het huis.

Inbouwen

5. Leg de glasplaat op het huis van de instrumentengroep, zodanig
dat de twee paspennen op de bovenste hoekpunten van het huis
door de plaat heensteken, terwijl de lippen op de onderrand van
de glasplaat in de uitsparingen van het huis vallen.

6. Zet de glasplaat met de twee kruiskopschroeven op de boven-
rand van het huis vast, afb. 21, en druk de twee klemmetjes aan
de onderrand op hun plaats, afb. 20.

Indien de instrumentengroep een klok bevat, moet nu de stel-
knop nog worden aangebracht en met de schroef worden vast-
gezet, afb. 19.

7. Bevestig m.b.v. de zes schroeven de instrumentengroep weer op
de sierlijst.

8. Monteer de instrumentengroep met sierlijst in het dashboard,
zoals is beschreven in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

Afb. 19. A — Schroevedraaier

TC/33/51
Afb. 20. Druk de klemmetjes op hun plaats

TC/33/49
Afb. 21. Bevestigingsschroeven van glasplaat
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 254

33 254 SNELHEIDSMETER — UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 1 t/m 8.

,
2. Verwijder de vier kruiskopschroeven waarmede snelheidsmeter

en huis in de instrumentengroep zijn bevestigd.

3. Maak de twee gloeilampjes met fittingen voor de snelheidsme-
terverlichting los. Trek de bedrading uit het snelheidsmeterhuis.

4. Verwijder de twee schroeven waarmede de snelheidsmeter op
het huis is bevestigd. Neem de snelheidsmeter, de pakking en de
twee rubber busjes uit het huis, afb. 22.

Inbouwen

5. Plaats de pakking en de snelheidsmeter in het huis en zet de me-
ter hierin met de twee schroeven en busjes vast, afb. 23.

6. Breng snelheidsmeter en huis op hun plaats in de instrumenten-
groep en zet de vier kruiskopschroeven vast, afb. 23a.

7. Sluit de gloeilampjes met fittingen weer aan en druk de bedra-
dring op zijn plaats.

8. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschreven
in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

TC/33/53

Afb. 22. De complete snelheidsmeter

k33162

Afb. 23. A — Twee schroeven en busjes voor bevestiging van me-
ter in huis

TC/33/52

Afb. 23a. Snelheidsmeterhuis op paspennen centreren.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 256

33 256 SNELHEIDSMETER BINNEN— EN BUITENKABEL
UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt

/
1 t/m 8.

2. Krik de wagen aan de achterzijde op en plaats bokken onder
de achterbrug.

3. Bijwagens met handgeschakelde versnellingsbak:
Verwijder de borgveer waarmede de kabel op het verlengstuk
van de versnellingsbak is bevestigd en neem de kabel van de
versnellingsbak, afb. 25.

Bij wagens met automatische versnellingsbak:
Verwijder de bout met veerring waarmede de kabelklem is
bevestigd, verwijder de klem en de snelheidsmeterkabel van de
versnellingsbak.

4. Maak de kabel los van de klemmen op de carrosserie, trek de
kabel door het schutbordpaneel en neem hem uit de motor-
ruimte.

,Inbouwen,

5. Steek de kabel door de opening in het schutbord en monteer het
doorvoerrubber op zijn plaats in het dashboardpaneel. Voer de
kabel zover door de opening in dat paneel, dat de kleurband op
de kabel samenvalt met het doorvoerrubber.

6. Druk de kabel in het klemmetje op de verwarmingskast.

7. Controleer of de twee klemmen en de tunnelsteun op hun plaats
zijn. Voer de kabel langs de langsligger en overhet schutbord-
paneel; let er daarbij op dat de kabel onder de langsliggersteun
door moet gaan, dat de tweede kleurband samenvalt met het
eerste klemmetje op de langsligger en dat de derde kleurband
samenvalt met de langsliggersteun.

8. Voer de kabel naar het staartstuk van de versnellingsbak en
sluit hem op het aandrijftandwieltje in het versnellingsbakhuis
aan. Zet de kabel met de borgveer vast, (bij wagens met handge-
schakelde versnellingsbak), afb. 25.
Bij wagens met automatische versnellingsbak de kabelklem aan
de bout met veerring bevestigen, de vork van de klem over de
kabel leggen en de bout vastzetten. Het aantrekkoppel bedraagt
6,9 - 9,8 Nm (0,7 - 1,0 kgm) (5 - 7 Ib. ft).

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

10. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschreven
in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

Afb. 24. Maak de snelheidsmeter los door in de richting van de
pijl A op het geribde gedeelte te drukken.

Afb. 25. A — Snelheidsmeter
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 284

33 284 BENZINEMETER — UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

N.B. De voor Bewerking 33 284 "Benzinemeter uit- en inbouwen"
te volgen werkwijze is gelijk aan die van Bewerking 33 304: "Tem-
peratuurmeter uit- en inbouwen " en verschilt alleen in de uit te
bouwen meter.
Om deze reden is dan ook Bewerking 33 304 niet in de lijst opge-
nomen en wordt voor het uit- en/inbouwen van de temperatuur-
meter verwezen naar de hieronder omschreven Bewerking 33 284.

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met paneel uit, zoals is beschreven
in Bewerking 33 214 punt 1 t/m 8.

Ga voor "L" en "G L" uitvoeringen als volgt te werk:

2. Verwijder de vier schroeven waarmede het instrumentenhuis op
het huis van de instrumentengroep is bevestigd.

3. Maak het lampje met fitting los en verwijder het instrumenten-
huis.

Afb. 26. Plaats van de zes schroeven van de instrumentengroep

4. Verwijder de twee moeren en ringen van de tapeinden van het
instrument en maak de meter los. Zie afb. 27.

Afb. 27. Plaats van de bevestigingsmoeren van de benzine- en
temperatuurmeter
(Basis, "L" en "G L" uitvoering)

Ga voor "Ghia" en "S" uitvoeringen als volgt te werk:

2. Trek het lampje met de bijbehorende fitting los van het toeren-
tellerhuis.

3. Draai de vier schroeven van het toerentellerhuis los en verwij-
der toerenteller en huis.

4. Maak de twee gloeilampjes met fitting voor de snelheidsmeter-
verlichting los.

TC/33/39

Afb. 28. Plaats van de bevestigingsmoeren van de benzine- en
temperatuurmeter
( "Ghia " en "S" uitvoeringen)
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 284

5. Draai de vier bevestigingsschroeven van de snelheidsmeter los
en verwijder huis met complete meter.

6. Verwijder de vier bevestigingsschroeven en neem het middel-
ste huis van de instrumentengroep af.

7. Verwijder de twee moeren met borgringen waarmede de ben-
zinemeter is bevestigd en verwijder deze, afb. 28.

N.B.: Er kan eventueel een radio suppressor en/of condensa-
tor gemonteerd zijn.

Inbouwen

Gà voor Basis-, en L- en G L-uitvoeringen als volgt te werk:

8. Plaats de benzinemeter in het huis en zet hem daarin met de
twee moeren en borgringen vast.

9. Breng het instrumentenhuis op zijn plaats in de instrumenten-
groep en zet hem daarin met de vier schroeven vast.

10. Sluit de gloeilamp met fitting voor de benzinemeterverlichting
weer aan.

Voor Ghia en S-uitvoeringen moet men als volgt te werk gaan:

8. Plaats de benzinemeter in het instrumentenhuis, afb. 30, en
zet hem met de twee moeren en borgringen vast.

9. Breng het instrumentenhuis op zijn plaats in de instrumenten-
groep, afb. 31, en zet hem daarin met de vier schroeven vast.

10. Centreer de snelheidsmeter met huis op de paslippen van het
huis van de instrumentengroep en zet de vier bevestigingsschroe-
ven vast.

11. Breng op dezelfde wijze de toerenteller op zijn plaats en zet
hem met de vier schroeven vast.

12. Sluit de gloeilampjes van de instrumentenverlichting aan.

Afb. 29. A — Benzinemeter op Basis-, L- en G L-uitvoeringen
B — Benzinemeter op S— en Ghia—uitvoeringen

13. Bouw de instrumentengroep met sierlijst weer in, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

	

Afb. 30. Plaatsing van benzinemeter op S- en Ghia-uitvoeringen

Afb. 31. Centreer het instrumentenhuis op de paspennen
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 304

33 286 VLOTTERELEMENT IN BENZINETANK — UIT— EN
INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap:

Sleutel voor opsluitring van tankvlotterelement: 23 009

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Hevel de benzine uit de tank over in een daarvoor geschikt, af-
sluitbaar metalen reservoir.

3. Maak van onder de wagen de stekkerverbinding van het vlotter-
element los.

4. Maak de benzine-aanzuigleiding en de retourleiding los.

5. Draai het vlotterelement m.b.v. het speciaal gereedschap 23-
009 los en neem het uit de tank, afb. 33.

Inbouwen

6. Monteer het vlotterelement, voorzien van een nieuwe pakking-
ring, met behulp van het speciale gereedschap in de benzine-
tank. Het is absoluut noodzakelijk dat er altijd een nieuwe
pakking wordt gebruikt.

7. Sluit de beide benzineleidingen aan en zet ze vast met klemve-
ren.
N.B.: Let er op dat de leidingen niet verkeerd worden aange-
sloten, afb. 32.

8. Sluit de bedrading weer aan.

9. Vul de tank met schone benzine.

10. Sluit de accukabels aan, verwijder de hoezen van de spatscher-
men en sluit de motorkap.

55

Afb. 32. A — Retourleiding
B — Aanzuigleiding
C — Klemveren

Afb. 33.

	

A — Retourleiding
B — Aanzuigleiding
C — Speciaal gereedschap 23-009
D — Wringijzer

N.B.: Achteras voor de duidelijkheid doorzichtig
afgebeeld

33 304 TEMPERATUURMETER — UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

De voor Bewerking 33 284 "Benzinemeter uit- en inbouwen" te
volgen werkwijze is gelijk aan die voor Bewerking 33 304: "Tem-
peratuurmeter uit- en inbouwen ", en verschilt alleen in de uit
te bouwen meter.
Om deze reden is dan ook Bewerking 33 304 niet in de lijst opge-
nomen en wordt voor het uit- en inbouwen van de temperatuur-
meter verwezen naar Bewerking 33 284.

november 1975

	

Taunus: sectie 33-19

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 374

33 374 KLOK IN— EN UITBOUWEN

(Alleen L- en Ge-uitvoeringen)

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Verwijder de instrumentengróep met sierlijst, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 1 t/m 8.

2. Verwijder de drie gloeilampjes voor de verlichting met bijbeho-
rende fittingen en bedrading.

3. Draai de stelknop van de klok los en verwijder de knop met
de schroef, afb. 34.

4. Draai de vier kruiskopschroeven waarmede het snelheidsme-
terhuis is bevestigd los en neem de snelheidsmeter uit de instru-
mentengroep. Verwijder ook de vier bevestigingsschroeven van
het huis van de benzine- en temperatuurmeter en neem deze
instrumenten met het huis uit de instrumentengroep.

5. Verwijder de vier bevestigingsschroeven van de plaat met klok
en verklikkerlichten en neem deze groep los.

6. Verwijder de drie moeren met borgringen van de bevestigings-
tapeinden van de klok, afb. 35. Neem de klok van de plaat af,
afb. 36.

Inbouwen

7. Monteer de klok op de plaat en zet hem met de drie moeren
(van borgringen voorzien) vast.

9. Breng het snelheidsmeterhuis op zijn plaats en zet hem met de
vier kruiskopschroeven vast. Plaats ook het benzine- en tempe-
ratuurmeterhuis op de paspennen en zet de vier kruiskopschroe-
ven ervan vast.

10. Monteer de stelknop op de klok en zet de schroef vast, afb. 34,

Afb. 34. A— Schroevedraaier

CT/33/18

	

71

Afb. 35. A — Drie bevestigingsmoeren en borgringen voor de be-
vestiging van dé klok

8. Breng de plaat met de klok en de verklikkerlichten op zijn
plaats en zet de vier kruiskopschroeven vast.

CT/33119

Afb. 36. Klok verwijderd uit instrumentengroep
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9

BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 374

11. Monteer de drie gloeilampjes met fitting en bedrading van de
instrumentenverlichting. Draai de gloeilampfitting om goed con-
tact te verkrijgen.

12. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

33 374 KLOK UIT— EN INBOUWEN

Alleen voor S- en Ghia-uitvoeringen

Benodigd speciaal gereedschap:

Twee trekkers als beneden omschreven.

Uitbouwen

1. Vervaardig twee trekkers van de in afb. 37 aangegeven maten.

N.B.: De uiteinden moeten 900 worden omgezet.

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

3. Maak de accukabels los.

4. Trek m.b.v. de trekkers de klok met sierlijst uit de middencon-
sole. Maak de bedrading los en verwijder de klok, afb. 38.

Inbouwen

5. Sluit de bedrading op de klok aan en breng de twee gloeilamp-
jes met fitting op hun plaats.

6. Druk klok en sierlijst op hun plaats in de middenconsole.

7. Sluit de accukabels aan.

8. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

9. Zet de klok gelijk en controleer of hij loopt.

Afb. 37. Kloktrekkers
A—4mm
B—10mm

Afb. 38. Trekkers achter sierlijst plaatsen, niet achter klok
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 384

33 384 SIGARE—AANSTEKER — UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 1 t/m 8.

2. Verdraai aan achterzijde van het instrumentenpaneel de gloei-
lampfitting zodanig dat de daarin aangebrachte uitsparing cor-
respondeert met de lip op het sigare-aanstekerhuis. Verwijder
de lampfitting met veer en neem de sigare-aansteker uit de
sierlijst.

Inbouwen

3. Controleer de juiste stand van de lichtring op het sigare-aanste-
kerhuis en steek het aanstekerhuis in de opening in de sierlijst.

4. Schuif van achter de sierlijst de veer en de lampfitting over het
aanstekerhuis. Breng de uitsparing in de fitting in lijn met de
lip op het aanstekerhuis. Zet het geheel vast door de veerhouder
in te drukken.

5. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

33 512 ONTSTEKINGSCONTACT UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

N.B.: Het ontstekingscontact "C" met bedrading in afb. 40 kan des-
gewenst worden vervangen zonder het stuurslot uit te bouwen.

Uitbouwen

1. Bouw de stuurkolom uit als omschreven voor Bewerking 13 542.

2. Klem de stuurkolom tussen de met doeken beklede bekken van
een bankschroef en boor de twee bouten uit, waarmede de bei-
de helften van de ontstekingscontactklem aan elkaar zijn beves-
tigd, neem de helften van elkaar en maak het ontstekingscon-
tact los van de stuurkolom.

Inbouwen

3. Plaats het nieuwe slot op de stuurkolom, controleer-of het slot-
gedeelte correspondeert met de uitsparing in de stuurkolom en
draai de beide bouten enkele gangen in. Controleer of het slot
werkt en zet dan de bouten verder vast totdat de boutkoppen
afbreken.

Afb. 40. A — Stekkerplug
B — Bevestigingsschroeven
C — Ontstekingscontact
D — Contactslot

TC/33/80

Afb. 33. Verdraai de fitting in de richting van de pijlen

4. Bouw de stuurkolom in, zoals beschreven in Bewerking 13 542.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 712

33 518 SCHAKELAAR VAN INSTRUMENTENVERLICHTING
UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214,` punt 1 t/m 8.

2. Trek de stekkerblokjes van de schakelaar los.

3. Draai de ringmoer los, afb. 41, waarmede het schakelaarhuis op
het dashboard is bevestigd en neem de schakelaar van het dash-
board.

,Inbouwen

4. Schuif de schakelaar door de opening in het dashboard en zet
het schakelaarhuis met de ringmoer op het dashboard vast.

5. Sluit de stekkerbiokjes aan.

6. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschreven
in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

33 712 RELAIS VAN KOPLAMPLICHTSIGNAAL UIT— EN
INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2, Trek het stekkerblok van de ruitesproeiermotor los. Neem het
ruitesproeierreservoir uit de steun en plaats het daar waar het
de toegang tot de bevestigingsschroeven van het relais niet ver-
spert.

3. Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmede het relais op de
wielkuip is bevestigd, afb. 42, en verwijder het relais.

4. Maak het relais los van de draadbundel door het stekkerblok en
de twee dubbele stekkers van hun respectieve aansluitingen te
trekken.

Inbouwen

5. Sluit het relais op de twee dubbele stekkers en het stekkerblok
aan, afb. 43. De aansluitingen en de draadkleuren zijn hieron-
der aangegeven:

Relaisaansluitingen

	

Draadkleur

56 a 1

	

Blauw/Wit
56 a 11

	

Wit/Wit
56 b 1

	

Geel
5 6b1 1

	

Geel

6. Plaats het relais op de wielkuip en zet het met de twee kruiskop-
schroeven vast.

7. Plaats het ruitesproeirreservoir in de steun en sluit de motor er-
van met het stekkerblok op de bedrading aan.

Afb. 41. Draai de ringmoer los

Afb. 42. A— Kruiskopschroeven van relaisbevestiging
N.B.: Wielkuippaneel doorzichtig afgebeeld voor
duidelijkheid

TC/33/75/N

	

G

Afb. 43. A — Stekkerblok en deksel van .zekeringkastje
B — Kabelstekker
C — Relais
D — Kabelstekker

8. Sluit de accu aan, verwijder de hoezen van de spatschermen en
sluit de motorkap.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 715

33 715 RUITEWISSERRELAIS UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Bouw de instrumentengroep met sierlijst uit, zoals is beschre-
ven in Bewerking 33 214 punt/l t/m 8.

2. Trek door de hierbij vrijgekomen opening in het dashboard het
relais uit zijn bevestiging op de asbaksteun, afb. 44.

3. Maak het relais los van het stekkerblok en verwijder het relais.

Inbouwen

4. Sluit het stekkerblok weer op het relais aan, afb. 45.

5. Breng het relais op zijn plaats op de asbaksteun.

6. Bouw de instrumentengroep met sierlijst in, zoals is beschreven
in Bewerking 33 214 punt 9 t/m 17.

33 722 RELAIS VAN RICHTINGAANWIJZER EN WAARSCHU-
WINGSKNIPPE RLICHTINSTALLATIE UIT— EN
INBOUWEN ( " KNIPPERAUTOMAAT " )

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Verwijder de bevestigingsschroeven van het onderste isolatiepa-
neel van het schutbordpaneel en verwijder het isolatiepaneel.

3. Maak het stekkerblok los van het relais, (B in afb. 47).

4. Trek het relais los van de steun van de motorkapontgrendelhef-
boom.

Inbouwen

5. Druk het relais op de steun van de motorkapgrendelhefboom
vast.

6.. Sluit het stekkerblok op het relais aan.

Afb. 44. A — Ruitewisserrelais
B — Asbaksteun
C — Dashboardpaneel

Afb. 45. Ruitewisserrelais

Afb. 46. A — Relais van achterruitverwarming
B — Richtingaanwijzerrelais
C — Motorkapontgrendelhefboom
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33 726

7. Monteer het onderste isolatiepaneel van het schutbordpaneel en
. zet het met de schroeven en borgringen vast.

8. Sluit de accu aan en controleer de werking van het relais. Ver-
wijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motorkap.

33 724 SPERRELAIS UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmede het relais op het
rechter binnenscherm is bevestigd, afb. 48.

3. Maak het stekkerblok los en verwijder het relais.

Inbouwen

4. Sluit het relais op het stekkerblok aan.

5. Breng het relais op zijn plaats op het binnenscherm en zet het
met de twee kruiskopschroeven vast.

6. Sluit de accu aan, verwijder de hoezen van de spatschermen en
sluit de motorkap.

33 726 RELAIS VAN ACHTERRUITVERWARMING — UIT —
EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

. Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Draai de bevestigingsschroeven van het onderste isolatiepaneel
van het schutbordpaneel los en verwijder het isolatiepaneel.

3. Verwijder de twee kruiskopschroeven en neem het relais van de
steun van de motorkapontgrendelhefboom, afb. 49.

4. Maak het relais los van het stekkerblok en verwijder het relais.

Inbouwen

5. Sluit het relais op het stekkerblok aan.

6. Plaats het relais op de steun en zet het met de twee kruiskop-
schroeven vast.

7. Breng het onderste isolatiepaneel van het schutbordpaneel op
zijn plaats en zet het met de schroeven en borgringen vast.

Afb. 47. A — Twee bevestigingsschroeven voor relais van achter-
ruitverwarming
B — Relais van richtingaanwijzers, bevestigd met klemveer

Afb. 48. A — Sperrelais
B — Stekkerblok

TC/331811N

	

11

. Afb. 49. A — Twee bevestigingsschroeven van relais van achter-
ruitverwarming

B — Relais van richtingaanwijzer, bevestigd met klemveer

BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER
ELEMENTEN

8. Sluit de accu aan en controleer de werking van het relais. Ver-
wijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motorkap.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 112

	

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN — B

33 112 GLOEILAMPJE VAN BINNENVERLICHTING
VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

t
1. De schakelaar moet in de middenstand (uit) staan.

2. Werk voorzichtig de interieurlamp uit de opening in het pla-
fond, afb. 50.

3. Trek de gloeilamp uit de interieurlamp en maak de aansluitdra-
den los.

Monteren,

4. Druk het nieuwe gloeilampje in de interieurlamp en sluit de
draden aan.

5. Plaats de interieurlamp in de plafondopening en druk hem daar-
in vast.

33 118 GLOEILAMPJE VOOR VERLICHTING VAN HAND-
SCHOENENKASTJE UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open het handschoenenkastje en werk voorzichtig de lamplens
uit zijn zitting, fig. 51.

2. Maak de beide draden los van de lamplens en trek de gloeilamp-
fitting hieruit los, afb. 51a.

3. Neem het gloeilampje uit de fitting.

Afb. 50. Verwijderen van interieurlamp

Afb. 51. Lens van lampje in handschoenenkastje

Monteren

4. Druk het gloeilampje in de fitting en druk lampje en fitting in
de lens.

5. Sluit de draden op hun respectieve aansluitingen op de lens aan,
centreer deze in de lampzitting in het handschoenenkastje en
druk hem daarin vast.

Afb. 51a. Gloeilampje met fitting voor verlichting van hand-
, schoenenkastje.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 144

33 134 GLOEILAMPJE VAN KEUZESCHAALVERLICHTING
VERVANGEN
(Alleen bij wagens met automatische versnellingsbak)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Trek het keuzeschaalhuis uit de klemfitting los en licht het van
het selecteurmechanisme af, afb. 52.

2. Trek de gloeilampfitting uit de voet van het keuzehandel en
neem het gloeilampje uit de fitting, afb. 53.

Monteren ,

3. Druk het gloeilampje in de fitting en druk dit geheel op zijn
plaats.

4. Druk het keuzeschaalhuis op zijn plaats.

5. Controleer of het lampje brandt.

33 144 VERKLIKKERLICHTLAMPJE VAN ACHTERRUIT-
VERWARMING VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Dek met een zachte doek of een rolletje papier het sierlijstge-
deelte direct onder de schakelaar af.

3. Wip met behulp van een kleine schroevedraaier, steunend op de
doek of het rolletje papier, de schakelaar uit de sierlijst, afb. 54.

4. Trek het stekkerblokje met het gloeilampje los en verwijder de
schakelaar. Trek het gloeilampje uit de fitting.
N.B.: Het gloeilampje zit in de fitting geklemd, verdraai het
dus niet om het los te maken.

Afb. 52. Verwijderen van keuzeschaalhuis (alleen uitvoering met
automatische versnellingsbak)
A — Keuzeschaalhuis
B — Keuzeschaallampje

Afb. 54. A — Schroevedraaier
B — Rolletje beschermend materiaal

...rrrYrll

Afb. 53. Verwijderen van gloeilampje van keuzeschaalverlichting
A — Gloeilampje
B — Houder van gloeilampje
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 144

Monteren

5. Druk het nieuwe gloeilampje in de fitting.

6. Schuif de lampfitting in het schakelaarhuis, afb. 55, sluit de ka-
belstekker op de achterzijde van de schakelaar aan.

7. Plaats de schakelaar in de opening in de sierlijst en druk hem
daarin vast.

8. Sluit de accu aan, verwijder de hoezen van de spatschermen en
sluit de motorkap.
Controleer of de schakelaar goed werkt.

8/33/3

Afb. 55. A — Lampfitting van verklikkerlicht
B — Schakelaarhuis

33 146 GLOEILAMP VAN NOODKNIPPERLICHTINSTALLATIE
VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Dek met een zachte doek of een rolletje papier het sierlijstge-
deelte direct onder de schakelaar af, afb. 56.

3. Wip met behulp van een kleine schroevedraaier steunend op de
doek of het rolletje papier, de schakelaar uit de sierlijst.

4. Trek het stekkerblokje los en verwijder de schakelaar.

5. Werk voorzichtig de fitting met het gloeilampje uit de achter-
zijde van de schakelaar, afb. 57. Trek het gloeilampje uit de
fitting.
N.B.: Het gloeilampje zit in de fitting geklemd; verdraai het
niet om het los te krijgen.

Monteren

6. Druk het nieuwe gloeilampje in de fitting.

7. Schuif de fitting met het gloeilampje in het schakelaarhuis en
sluit het stekkerblokje op de achterzijde van de schakelaar aan.

8. Breng de schakelaar op zijn plaats in de sierlijst en druk hem
daarin vast.

9. Sluit de accu aan, verwijder de hoezen van de spatschermen en
sluit de motorkap.

Afb. 56. Zorg ervoor de sierlijst niet te beschadigen

BI33124

Afb. 57. A — Lampfitting
B — Gloeilampje met glazen voetje
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 514

33 306 ZENDELEMENT VAN TEMPERATUURMETER UIT-
EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leghoezen over de spatschermen.

2. Zorg ervoor dat het koelsysteem niet onder druk staat *),
maak de bedrading los van het zendelement en verwijder dit.

*) Om het koelsysteem drukloos te maken, moet men de radia-
teurdop verwijderen en weer monteren. Nu kan er slechts een
te verwaarlozen hoeveelheid koelmiddel verloren gaan wanneer
het zendelement wordt verwijderd.

Inbouwen

3. Smeer vloeibare pakking op .de schroefdraad van het zendele-
ment, monteer het element en sluit de bedrading aan, afb. 58.

4. Controleer de werking van de temperatuurmeter.

5. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

33 514 LICHTSCHAKELAAR UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Draai de drie bevestigingsschroeven van de onderste stuurko-
lom los en verwijder deze. Trek de bovenste stuurkolomkap

los en verwijder deze, afb. 59.

3. Verwijder de twee bouten (en de massadraad) en neem de com-
plete lichtschakelaar van de stuurkolom, afb. 60.

4. Trek de beide stekkerblokken van de schakelaar los en neem
deze van de wagen.

Inbouwen

5. Sluit de beide stekkerblokken op de schakelaar aan.

6. Plaats de schakelaar op zijn steun op de stuurkolom, sluit de
massadraad (bruin) op de onderste bevestigingsbout aan en zet
de schakelaar op de stuurkolom vast, afb. 60.

7. Breng de onderste stuurkolomkap op zijn plaats en zet hem met
de drie schroeven vast. Druk de bovenste stuurkolomkap op
zijn plaats.

Afb. 59. Trek de bovenste stuurkolomkap los.

-n»

Afb. 58. A — Zendelement
B — Stekker

8. Sluit de accu aan en controleer de werking van de schakelaar. Afb. 60. A — Bevestigingsbouten van lichtschakelaar
^_- B--,Massadraad

N.B. Controleer de werking van alle lichten die door de schake- C — Lichtschakelaar
laar worden bediend.

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

D — Stekkerblok
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 522

33 522 RICHTINGAANWIJZERSCHAKELAAR UIT— EN
INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen ever de spatschermen en maak
de accukabels los.

	

f

2. Draai de drie bevestigingsschroeven van de onderste stuurko-
lomkap los en verwijder deze. Trek de bovenste stuurkolom-
kap los en verwijder deze, afb. 61.

3. Verwijder twee bouten, afb. 62, en neem de complete schake-
laar van de stuurkolom.

4. Maak de twee stekkerblokken van de schakelaar los en neem
deze uit de wagen.

Inbouwen

5. Sluit de beide stekkerblokken op de schakelaar aan, afb. 62.

6. Plaats de schakelaar op zijn steun op de stuurkolom en zet
hem met de bouten vast.

7. Breng de onderste stuurkolomkap op zijn plaats en zet hem
met de drie schroeven vast. Druk de bovenste stuurkolomkap
op zijn plaats.

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

9. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

33 524 PORTIERCONTACT UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen over de spatschermen en maak
de accukabels los.

2. Werk het contact voorzichtig los, afb. 63, trek de bedrading
een eindweegs uit de protierstijl en maak de stekker los.
Let erop dat de bedrading ver genoeg uit de portierstijl wordt
getrokken.

Afb. 61. Trek de bovenste stuurkolomkap los.

Afb. 62. A — Bevestigirjgsbouten van schakelaar
B — Stekkerblok
C — Stekkerblok
D — Schakelaar

Afb. 63 Verwijderen van portiercontact.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 544

Inbouwen

3. Sluit de stekker aan, voer de bedrading in de portierstij) terug
en druk het contact op zijn plaats in de portierstij).

4. Sluit de accu aan en controleer de werking van het contact.
Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

33 528 ACHTERUITRIJLAMPSCHAKELAAR UIT— EN
INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap, leg hoezen op de spatschermen.

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

3. Maak de bedrading los en draai de schakelaar los. Deze zit ge-
schroefd in het staartstuk van de versnellingsbak, afb. 64.

Inbouwen

4. Monteer de schakelaar en sluit de bedrading aan. Deze mag niet
te dicht langs de uitlaatpijp lopen en niet tegen de versnellings-
bak of aandrijfas aankomen.

5. Controleer de werking van de schakelaar.

6. Verwijder de bokken en iaat de wagen zakken.

7. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

Afb. 64. Plaats van de schakelaar

33 544 SCHAKELAAR VAN ACHTERRUITSPROEIER (of
—WISSER) UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Dek ter bescherming het onderste dashboardpaneel af en werk
vervolgens de schakelaar voorzichtig uit het paneel, afb. 65, en
wel zodanig dat de schakelaar aan zijn bedrading blijft hangen.

2. Maak het stekkerblokje los.

Inbouwen

3. Sluit het stekkerblokje aan en druk de schakelaar op zijn plaats.

Afb. 65. Zorg ervoor dat de schakelaar en het omliggende
paneelgedeelte niet te beschadigen.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

33 554

33 548 STOPLICHTSCHAKELAAR UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg hoezen over de spatschermen.

2. Maak de stekkers bij de schakelaar los, verwijder de borgmoer
van de schakelaar en neem deze los, afb. 66.

Inbouwen

3. Draai de stelmoer van de schakelaar geheel terug, breng de scha-
kelaar op zijn plaats en draai de borgmoer aan, zonder hem
vast te zetten.

4. Stel nu de schakelaar zó af, dat bij niet-ingedrukt rempedaal
de schakelaar voor de helft van zijn slag is ingedrukt. Zet de
borgmoer nu vast en sluit de bedrading van de schakelaar aan.

5. Controleer de werking van de schakelaar.

6. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

Afb. 66. A — Stekkers
B — Stelmoer
C — Stoplichtschakelaar

N B : Verwarmingsbuis voor duidelijkheid doorzichtig afgebeeld

33 554 OLIEDRUKCONTACT UIT— EN INBOUWEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg hoezen over de spatschermen.

2. Trek de stekkers los en draai het oliedrukcontact los, afb. 67.

Inbouwen

3. Monteer het contact en sluit de stekker aan.

4. Controleer of het oliedrukverklikkerlicht werkt.

5. Verwijder de hoezen van de spatschermen en sluit de motor-
kap.

Afb. 67. Oliedrukcontact
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, BEDIENINGS-
ORGANEN OP INSTRUMENTENPANEEL EN ZENDER-
ELEMENTEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Lampentabel

*) Sommige uitvoeringen zijn uitgerust met een tweede plafondlamp
welke in het midden boven de achterruit is aangebracht.

Omschrijving aantal

	

stroomverbruik

	

fitting
in watt

Verklikkerlichten
instrumentengroep
achterruitverwarming
waarschuwingsknipperlichten
verklikkerlicht remsysteem

Instrumentenverlichting
Basis- en "L"-uitvoeringen
"G L"-uitvoering
"S"- en "Ghia"-uitvoeringen

Klok
GL-uitvoering (en eventueel
„L”)

"S" en Ghia- uitvoeringen

Keuzeschaalverlichting (automa-
tische versnellingsbak)

Sigaretteaanstekerverlichting

Handschoenenkastverlichting

Motorruimteverlichting

Binnenverlichting

glazen voetje
glazen voetje
glazen voetje
glazen voetje

3

	

2,6

	

glazen voetje
5

	

2,6

	

glazen voetje
4

	

2,6

	

glazen voetje

inbegrepen in instrumentenverlichting
2

	

1,4

	

bajonet

1

	

1,4

	

bajonet

1

	

1,4

	

bajonet

1

	

2

	

bajonet

1

	

4

	

bajonet

1-2*)

	

5

	

bajonet

5
1
1
1

1,3
1,3
1,3
1,3
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