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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Taunus heeft twee rechthoekige koplampen waarin hetzij
40/45 watt conventioneletungsten duplo-lampen, hetzij 55/60
watt halogeen-lampen zijn gemonteerd. Elke koplampunit is
voorzien van tweestelinrichtingen die vanuit het motorcompar-
timent zijn te bereiken. De stelinrichtingen zijn voorzien van
plastic knoppen zodat voor het afstellen geen gereedschap ver-
eist is. Voor het vervangen van de gloeilampen behoeven de
koplampunits niet te worden verwijderd; de lampen zijn van
uit het motorcompartiment bereikbaar.

De stadslichten zijn rechtstreeks in de koplampreflectors ge-
klemd. De gloeilampen hebben een bajonetfitting en zijn even-
eens van uit het motorcompartiment bereikbaar.

De richtingaanwijzerlampen bevinden zich naast de koplampen.
De gloeilampen hebben een bajonetfitting en zijn bereikbaar na
het verwijderen van het lampglas.

De achterlichten, stoplichten, richtingaanwijzerlampen en ach-
teruitrijlampen zijn aan weerszijden in één unit ondergebracht.
Bij de Coach- en Sedan- uitvoeringen zijn de gloeilampen vanuit
de bagageruimte te bereiken. Alle lampen bevinden zich op een
metalen plaat die met een klemveer is bevestigd, zodat de lam-
pen snel kunnen worden vervangen. Bij de Stationcar-uitvoerin-
gen kunnen de gloeilampen vanaf de buitenzijde van de wagen

worden vervangen door het verwijderen van het lampglas.
De achterste kentekenplaat wordt door twee in de bumper aan-
gebrachte lampen verlicht. De claxon(s) zijn vóór de radiateur
gemonteerd. Om ze te kunnen bereiken, moet de radiateurgrille
worden verwijderd.

De ruitewissermotor is in het motorcompartiment ondergebracht
en rechtstreeks aan het stangenstelsel van de ruitewissers gekop-
peld. De motor heeft twee snelheden en wordt bediend door een
schakelaarhandel op de stuurkolom; de ruitewissers keren na het
uitschakelen automatisch terug in de ruststand. Nieuw op de
Taunus-modellen is de z.g. intervalwerking van de ruitewissers.
Daarbij wordt de ruitewissermotor bediend door een achter het
instrumentenpaneel gemonteerd relais, dat de wissers met tus-
senpozen van ca. 5 seconden even laat werken. Om de interval-
werking in te schakelen, dient de bestuurder het ruitewisserhan-
del vanuit de "uit"-stand omlaag te bewegen.

Sommige Taunus-uitvoeringen zijn voorzien van koplampsproei-
ers. Dit systeem omvat een hogedrukpomp die het water uit het
(grotere) ruitesproeierreservoir aanzuigt en via dikke plastic slan-
gen naar vier verstelbare sproeiers pompt. Deze sproeiers zijn in
de bumperrozetten gemonteerd en de hogedrukstralen van de
sproeiers bestrijken het gehele lampoppervlak, afb. 2. Voor een
goede reiniging van de koplampen is het van groot belang dat
de sproeiers onder de juiste hoek worden afgesteld.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

De afstelprocedure wordt uitgebreid behandeld in deze sectie
onder Bewerking nr. 32 678.

Voor de Stationcars is een ruitewisser-/ruitesproeierinstallatie
voor de achterklep verkrijgbaar. Deze installatie omvat een elek-
trische wissermotor met één snelheid die in de achterklep is ge-
monteerd en aan de ruitewisserarm is gekoppeld; na het uitscha-
kelen van de wissermotor keert de wisser automatisch terug in
de ruststand. De achterklep is verder uitgerust met een elektri-
sche ruitesproeier; het reservoir en de pomp bevinden zich in het
linker achterscherm achter een klein paneel dat met klemmen
is bevestigd.

Bij de meeste bewerkingen die in deze sectie worden beschreven
moet de accu worden losgekoppeld. Indien de wagen met een
klokje is uitgerust, dient u na afloop van een bewerking waarbij
de accu werd losgekoppeld het klokje gelijk te zetten.

Afb. 2 Koplampsproeierinstallatie

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN.

De afstelling van de koplampen moet overeenkomstig het onder-

	

in deze sectie wordt beschreven.
houdschema regelmatig worden gecontroleerd. Indien de licht-
bundels niet goed zijn gericht of de stelinrichtingen zijn ontre-

	

Controleer, wanneer koplampsproeiers zijn gemonteerd, of de
geld, moeten de koplampen opnieuw worden afgesteld.

	

vier sproeiers niet verstopt zijn en of de afstelling juist is.

Wanneer u niet over een speciaal afstelapparaat beschikt, kunt
u de koplampen aan de hand van afstelschema 's afstellen, zoals

Controleer of de verlichting, de claxon(s) en de ruitewissers goed
werken en of de wisserbladen in goede staat verkeren.

SPECIALE GEREEDSCHAPPEN - IDENTIFICATIE

Engelse herkomst Eur opese herkomst Duitse herkomst Benaming

\ 32 — 001

32-001-Afstelgereedschap
voor koplampwissers.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD "A"

Verlichting, Richtingaanwijzers, Claxon en Ruitewissers Afzonderlijk
beschreven
in deze
uitgave

Opgenomen
in bewerk-
ing nr

Uitsluitend
voor
Taunus
Cortina

32 113 Koplampen-afstellen (beide zijden) x x

32 115 Koplampuni t -verwijderen en monteren (één zijde) - 32 143 x

32 143 Koplamp (glas met reflector)-vervangen (één zijde) x x

32 147 Gloeilamp van koplamp- vervangen (één zijde) x x

32 207 Stadslichtlampje - vervangen (één zijde)

32 225 Richtingaanwijzer -voor-verwijderen en monteren

x x

(één zijde)

32 228 Richtingaanwijzer-zijkant-verwijderen en monteren

x x

(één zijde)

32 237 Gloeilamp van richtingaanwijzer-voor-verwijderen

x x

(één zijde)

32 305 Achterlichtunit(Sedan/Coach)-verwijderen en mon-

x x

teren x x

32 305 Achterlichtunit (Stationcar)-verwijderen en mon-
teren

x x

32 313 Glas van achterlicht (Sedan/Coach)-vervangen - 32 305 x

32 313 Glas van achterlicht (Stationcar)-vervangen - 32 317 x

32 317 Gloeilamp van achterlicht (Sedan/Coach)-vervangen

32 317 Gloeilamp van achterlicht (Stationcar)-vervangen

x x

(één) x x

32 524 Ruitewissermotor (voor)-verwijderen en monteren

32 554 Ru itewisserstangenstelsel (voor)-verwijderen en

x x

monteren - 32 563 x

32 563 Aandrijfasje van ruitewisser (voor)-vervangen (één) x x

32 586 Rubber van ruitewisserblad -vervangen x x

32 622 Ruitesproeierreservoir-vervangen - 32 624 x

32 816 Claxon-verwijderen en monteren (beide)

32 678 Koplampsproeier -verwijderen en monteren (incl.

x x

afstellen)

32 676 Pomp van koplampsproeierinstallatie -verwijderen

x x

en monteren x x
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Verlichting, Richtingaanwijzers Claxon en Ruitewissers

Afzonderlijk
beschreven

Opgenomen
in bewerking

Ook van toepassing op sommige
uitvoeringen van de volgende
modelseries

, in deze uit- nr.
gave

Escort '75 Capri II Consul
Granada

32 263 Extra lampen -afstellen (beide)

32 2

	

Extra lamp-verwijderen en monteren één65

	

I

	

I

x

x

x

x

32 273 Lam

	

las -extra lamp -vervangen éénp9

	

(

	

) x x

32 277 Gloeilam

	

-extra lamp-vervangen éénp

	

(

	

)

32 365 Verlichting van kentekenplaat-verwijderen en

x

x

x

x x
monteren

32 377 Gloeilamp van kentekenplaatverlichting-vervangen x x x

32 524 Ruitewissermotor-achter-(alleen Stationcar)-ver- x x
wijderen en monteren

32 554 Stangenstelsel van ruitewissermotor -achter(alleen - 32 563 x
Stationcar)-verwijderen en monteren

32 563 Asje van ruitewissermotor-achter (alleen Stationcar) x x
-vervangen (één)

32 624 Ruitesproeierpomp (voor)-verwijderen en monteren x x x x

32 624 Ruitesproeierpomp (achter-alleen Stationcar)-vervan- x x
gen (één)

	

,

32 634 Ruitesproeiers (voor)-vervangen x x x x

32 634 Ruitesproeier (achter-alleen Stationcar)-vervangen x x
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 113 ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - "A"

32 113 KOPLAMPEN AFSTELLEN

Indien mogelijk moeten de koplampen met een speciaal koplamp-
afstelapparaat worden afgesteld overeenkomstig de instructies
van de fabrikant van het afstelapparaat ende specificaties die in
de tekeningen worden gegeven. Indien u niet over een afstelappa-
raat beschikt, kunnen de koplampen met behulp van een zelf te
maken projectiebord worden afgesteld zoals hieronder wordt
beschreven.

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

2.Plaats de wagen op een vlakke vloer, 3 m (10 ft) voor
het projektiebord (hiervoor kan het beste een witte
plaat board worden gebruikt waarop vertikale en ho-
rizontale lijnen zijn getekend, zoals in onderstaande
tekening is aangegeven; voor een nauwkeurige contro-
le moet de werkruimte redelijk worden verduisterd).

3.Overtuig u er van dat de wagen leeg is en controleer
de bandenspanning. Laat de voorzijde van de wagen
enkele malen in- en uitveren zodat de vering zich in
de normale bedrijfsstand kan "zetten " en meet de
hoogte "H" (afb. 3) vanaf de grond tot het midden
van de koplampen.

4.Merk het midden van de voor- en achterruit met vet-
krijt en plaats het projektiebord haaks voor de wagen

zodat :
(1) de vertikale hartlijnen op de ruiten exact in

lijn liggen indien u door de achterruit van de
wagen kijkt,

(II) de horizontale lijn zich op de hoogte "H—X"
(afb. 3) boven de grond bevindt.

5.Stel elke koplamp zowel in het horizontale als in het
vertikale vlak af door middel van de stelknoppen aan
de achterzijde van de koplampen (in motorcomparti-
ment). Ga als volgt te werk:

6.Scherm één koplamp af om te voorkomen dat de licht-
bundel van de af te stellen koplamp wordt beinvloed.

7.Stel de horizontale stand van de koplamp af tot punt
"C" (afb. 3) zich in hetzelfde vertikale vlak bevindt
als het kruis op het projektiebord.

8.Stel de vertikale stand van de koplamp zodanig af dat
de licht/donker grens van de lichtbundel juist de ge-
stippelde lijn op het projektiebord raakt.

9. Herhaal de handelingen 6 t/m 8 voor de andere kop-
lamp.

10.Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

A

2 -6cm(2 . 4in)	 ►+^	
2

+6cm(2 . 4in)

r
150

► r

H-X

M H 132136

	

11

Afb. 3 Afstelschema koplampen (voor wagens met links stuur).
Voor wagens met rechts stuur moeten de maten A/2-6
cm en A/2+6 cm worden omgewisseld, terwijl de schui-
ne lijn van de lichtbundel (hoek van 150 ) van de rech-
ter zijde naar de linker zijde moet worden overgebracht.
A — Hartafstand tussen de koplampen
B — Licht/donker grens
C — Centrum van dimlichtbundel

D — Dimlichtpatroon
H — Hoogte vanaf grond tot koplampmiddelpunt
X— 7,6 cm (3.0 in)
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 143

32 143 KOPLAMP (GLAS MET REFLECTOR) VERVAN-
GEN (EEN ZIJDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatscher-
men en maak de massakabel,ian de accu los.

2. Verwijder de bevestigingsschroef aan de bovenzijde van de
lamp, afb. 4.

3. Maak de steun van het stelmechanisme los (afb. 4) en neem
de koplamp naar voren toe weg.

4. Trek het stekkerblokje aan de achterzijde van de lamp los.

Maak het stadslichtlampje met een draaiende beweging los
en verwijder het.

5. Plaats de koplampunit op de werkbank en trek de rubber
hoes aan de achterzijde van de lamp los. Verdraai de op-
sluitring een kwart slag en verwijder de ring en de dim-
licht/grootlicht gloeilamp.

n.b. Het lampglas mag niet worden aangeraakt. Wanneer
dit toch mocht gebeuren, moet het glas met spiritus wor-
den schoongemaakt.

6. Verwijder de twee stelinrichtingen door ze uit hun steun op
de koplampunit te trekken. Trek de onderste bevestigings-
plaat van de koplamp.

Monteren

7. Druk de onderste bevestigingsplaat op de koplamp.

8. Klem de twee stel inrichtingen op hun plaats. Overtuig u er
van dat ze op de juiste wijze zijn aangebracht (zie afb. 5).

9. Monteer de dimlicht/ grootlicht gloeilamp en zet deze met
de opsluitring vast. Breng de rubber hoes aan en Iet er op
dat de drie aansluitingen van de gloeilamp goed door de
openingen in de hoes worden gestoken.

10. Breng de stadslichtlamp op zijn plaats en draai de bajonet-
sluiting vast.

11. Sluit het stekkerblokje aan.

12. Breng de koplampunit op zijn plaats door de twee onderste
paslippen in de resp. sleuven te schuiven (zie afb. 6).

Druk de bovenste steun op zijn plaats en monteer de beves-
tigingsschroef.

13. Sluit de accu aan en stel de koplampen af, zoals is beschre-
ven in Bewerking 32 113.

14. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

Afb. 4 A — Koplampbevestigingsschroef
B — Steun van stelmechanisme

Afb. 5 A — Bovenste stalinrichting
B —Onderste stelinrichting

CT/32/3
Afb. 6 Passleuven van koplampunit.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 207

32 .147 GLOEILAMP VAN KOPLAMP VERVANGEN (EEN ZIJDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwilderen

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

	

-'

2. Trek het stekkerblokje aan de achterzijde van de koplamp los,
afb. 7.

3. Verwijder de rubber stofhoes. Draai de opsluitring van de lamp
linksom en verwijder de ring en de gloeilamp.

Afb. 7 A — Stekkerblok
B — Rubber hoes
C — Stadslichtlamp

Monteren

4. Plaats de lamp in de reflector en draai de opsluitring vast, afb.
8. Breng de rubber hoes aan en let er op dat de drie aanslui-
tingen van de gloeilamp goed door de openingen in de hoes
worden gestoken.

5. Sluit het stekkerblokje aan.

6. Sluit de accu aan en controleer of de lamp goed brandt.

7. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

Afb. 8 Achterzijde van koplampunit
A — Opsluitring van gloeilamp
B — Gloeilamp

32 207 STADSLICHTLAMPJE VERVANGEN (EEN ZIJDE)

Geen speciaal gereedschap vereist.

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatscher-
men en maak de massakabel van de accu los.

2. Het vervangen van het stadslichtlampje dient vanuit het mo-
torcompartiment te geschieden. Draai de lamphouder links-
om en neem de lamphouder met het lampje uit de reflector.

3. Verwijder het lampje uit de houder (bajonetsluiting).

Monteren

4. Monteer het nieuwe lampje in de houder.

5. Plaats de lamphouder in de koplampreflector (afb. 9) en
draai de houder rechtsom vast.

6. Sluit de accu aan en controleer of het stadslicht goed brandt.

7. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

Afb. 9 A — Houder van stadslichtlampje
B — Lampje
C — Montage-opening van lampje
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 225

32 225 RICHTINGAANWIJZER— VOOR — VERWIJDEREN
EN MONTEREN (EEN ZIJDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatschermen
en maak de massakabel vanlde accu los.

2. Maak de richtingaanwijzerdraad los bij de stekker in het mo-
torcompartiment en druk de draad door het doorvoerrubber
in het binnenscherm.

3. Verwijder de twee bevestigingsmoeren en ringen via de onder-
zijde van het spatscherm, afb. 10.

4. Neem de complete richtingaanwijzer naar voren toe van de
wagen. Afb. 10 A — Bevestigingsmoeren van richtingaanwijzerhuis

B — Sleutel 10 mm

Monteren

5. Centreer het richtingaanwijzerhuis en schuif de twee tapein-
den door de gaten in het spatscherm, afb. 11. Zet het geheel
vast met de twee moeren en de bijbehorende ringen.

6. Druk de draad door het doorvoerrubber in het binnenscherm
en sluit de stekker aan op de draadbundel.

7. Sluit de accu aan, verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

Afb. 11 Centreren van de tapeinden

32 237 GLOEILAMP VAN VOORSTE RICHTINGAANWIJZER
VERVANGEN (EEN ZIJDE)

. Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Draai de twee bevestigingsschroeven van het Iampglas los (één
aan bovenzijde en één aan onderzijde, afb. 12) en verwijder
het lampglas.

2. Verwijder de gloeilamp uit het lamphuis; de lamp is met een
bajonetsluiting bevestigd, afb. 12.

Monteren

3. Monteer de nieuwe lamp in de fitting.

4. Monteer het lampglas en draai de twee bevestigingsschroeven
vast.

Afb. 12 A — Bevestigingsschroeven van lampglas
B — Schroevedraaier
C — Gloeilamp met bajonetsluiting
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 305

32 305 ACHTERLICHTUNIT (SEDAN/COACH) VERWIJDE-
REN EN MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder vanuit de bagageruimte de beschermkap aan de
achterzijde van de achterlichtunit, afb. 13. De kap is op de
vier tapeinden van de unit geklemd.

3. Verwijder de metalen plaat waarop alle lampen en lamphou-
ders zijn gemonteerd door de opsluitklem opzij te drukken
(zie afb. 17). Neem de plaat weg.

4. Verwijder de vier bevestigingsmoeren met de bijbehorende
ringen; maak de massadraad los, afb. 13. Verwijder het lamp-
glas/ huis van de wagen.

Monteren

5. Centreer de achterlichtunit op de carrosserie, afb. 14. Mon-
teer de massadraad, de vier ringen en de moeren. Zet de
moeren vast.

6. Klem de montageplaat van de lampjes op het huis.

7. Monteer de beschermkap.

8. Sluit de accu aan, verwijder de spatschermhoes en sluit de
motorkap.

Afb. 13 Verwijderen van de beschermkap aan de achterzijde van
de achterlichtunit.
Aansluiten van de massadraad op het tapeind.

CT/32/11

Afb. 14 A — Lampglas en - huis vormen één geheel.
B — Centreren ván de tapeinden.

32 305 ACHTERLICHTUNIT (STATIONCAR) VERWIJDE-
REN EN MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Klap de rugleuning van de achterbank naar voren. Verwijder
de twee kruiskopschroeven aan de bovenzijde van het achter-
ste bekledingspaneel, maak het paneel los en verwijder het.

3. Verwijder de twee bevestigingsmoeren en ringen, afb. 15, en
neem de achterlichtunit van de wagen.

4. Maak de aansluitdraden van de diverse lampjes los.

Afb. 15 A — Bevestigingsmoer en ring
B — Paspen/tapeind

november 1975

	

Taunus: sectie 32-10

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 305

Monteren

5. Sluit de draden weer - op de diverse lampjes aan, afb. 16.

Dit moet als volgt plaats vinden:
Zwart/grijze draad op richtingaanwijzeraansluiting,
zwart/rode draden (2) op stoplichtaansluiting,
grijs/zwarte draad op achterlichtaansluiting,
zwarte draden (2) op achteruitrijlampaansluiting.

6. Plaats de lampunit in de opening van de carrosserie en mon-
teer de twee ringen en moeren, afb. 15.

7. Sluit de accu aan en controleer of alle lampen goed werken.

8. Klem het bekledingspaneel op zijn plaats en zet het met de
twee ringen en kruiskopschroeven vast.

9. Klap de rugleuning van de achterbank omhoog, verwijder de
spatschermhoes en sluit de motorkap.

32 317 GLOEILAMP VAN ACHTERLICHT (SEDAN/COACH)
VERVANGEN (EEN )

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1.Verwijder vanuit de bagageruimte de beschermkap aan de ach-
terzijde van de achterlichtunit, afb. 13. De kap is op de vier
tapeinden van de lamp geklemd.

2. Verwijder de metalen plaat waarop alle lampen en lamphou-
ders zijn gemonteerd door de opsluitklem opzij te drukken,
afb. 17. Neem de plaat weg.

3. Verwijder het defecte lampje en gooi dit weg. De lampjes zijn
van het bajonettype.

Monteren

4. Monteer het nieuwe lampje.

5. Klem de montageplaat van de lampjes op het huis.

6. Monteer de beschermkap.

32317 GLOEILAMP VAN ACHTERLICHT (STATIONCAR)
VERVANGEN (EEN)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Draai de twee kruiskopschroeven los en verwijder het lamp-
glas.

2. Verwijder het defecte lampje en gooi dit weg. De lampjes
zijn van het bajonettype, afb. 18.

Monteren

3. Monteer het nieuwe lampje.

4. Centreer het lampglas en zet het met de twee kruiskop-
schroeven vast.

Afb. 16. A — Richtingaanwijzeraansluiting
B — Achterlichtaansluiting
C — Stoplichtaansluiting
D — Achteruitrijlampaansluiting

Afb. 17. A — Opsluitklem opzij drukken
B — Richtingaanwijzergloeilamp
C — Achteruitrijlamp gloeilamp
D — Stoplicht-/achterlichtgloeilamp

Afb. 18. A — Richtingaanwijzergloeilamp
B — Achterlichtgloeilamp
C — Stoplichtgloeilamp
D — Achteruitrijlamp gloeilamp

CT/32135
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 524

32 524 RUITEWISSERSMOTOR (VOOR) VERWIJDEREN EN
MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1.

	

Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spat-
schermen en maak de massakabel van de accu los.

2.

	

Maak de ruitesproeierleidingen los en leg ze terzijde.

3.

	

Draai de kruiskopschroef los en verwijder de kap van
de ruitewissermotor.

4.

	

Verwijder de vijf bevestigingsbouten en maak de be-
schermplaat van de ruitewisserstangen los (aan één van
de bouten is de massadraad bevestigd) .

5.

	

Verwijder de twee bouten waarmee de ruitewissermotor
en de steun op de wagen zijn bevestigd.

6.

	

Trek de motor los van het stangenstelsel. Het stangen-
stelsel is met een klempassing op de motor bevestigd.

7.

	

Draai de vier bevestigingsbouten van de verwarming los,
maar verwijder ze niet. Trek het verwarmingsagregaat
iets naar voren. Neem de ruitewissermotor met de steun
weg, afb. 19.

8.

	

Verwijder de drie bouten waarmee de ruitewissermotor
op zijn steun is bevestigd en maak de motor los, afb. 20.

Monteren

9.

	

Centreer de ruitewissermotor op de steun en zet hem
hierop met de drie bevestigingsbouten vast.

10. Plaats de ruitewissermotor met de steun in de wagen en
houd het geheel met de twee bevestigingsbouten op zijn
plaats. Zet de bouten nog niet vast.

11.

	

Sluit het stangenstelsel op het asje van de motor aan.

12.

	

Breng de beschermplaat van het stangenstelsel op zijn
plaats en zet hem met de vijf bevestigingsbouten vast.

N.B. De massadraad van de motor moet onder een van
deze bouten worden gemonteerd, afb. 21.

13.

	

Zet de twee bevestigingsbouten van de wissermotorsteun,
die bij punt 10 zijn gemonteerd, vast. Sluit de stekker-
blokjes weer aan op de wissermotor.

14.

	

Breng het verwarmingsagregaat weer terug in zijn oorspron-
kelijke stand en zet de vier bevestigingsboutjes vast.

15.

	

Monteer de kap van de wissermotor en zet deze met de
kruiskopschroef vast.

16.

	

Sluit de ruitesproeierleidingen weer aan.

17. Sluit de accu aan en controleer of de wissermotor goed
werkt. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de mo-
torkap.

Afb. 19. Verwijderen van de ruitewissermotor

Afb. 20. A — Bevestigingsgaten
B — Aandrijfas
C — Twee-snelheden bediening
D — Voeding

Afb. 21. Plaats van de massadraad
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 563

32 563 AANDRIJFASJE VAN RUITEWISSER (VOOR) VER-
VANGEN (EEN)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatscher-
men en maak de massakabel van de accu los.

2. Maak de ruitesproeierleiding los en leg deze terzijde.

3. Verwijder de vijf bevestigingsboutjes en neem de bescherm-
plaat van de ruitewisserstangen weg.

N.B.: Het boutje dat linksboven is gemonteerd dient tevens
voor de bevestiging van de massadraad van de motor.

4. Trek het stangenstelsel voorzichtig los van de wissermotor.

5. Werk de dwarsstang los van het rechter kogelgewricht.

6. Verwijder de plastic kapjes van de wisserarmen (a in afb. 22).

7. Draai de bevestigingsmoeren van de wisserarmen los.

Verwijder de moeren, de ringen en de wisserarmen, afb. 22.

8. Verwijder de kapjes van de wisserarmmoeren (d in afb. 22)
en verwijder de twee moeren en de ringen.

9. Maak de dwarsstang los van het rechter wisserasje. Trek de
complete wisserasjes los.

10. Maak het stangenstelsel los van het kogelgewricht op het wis-
serasje. Voor het kogelgewricht op het wisserasje aan het mo-
toruiteinde van het aandrijfmechanisme moet tevens het ko-
gelgewricht van de motordrijfstang worden losgemaakt.

Afb. 22. A — Plastic kapje
B — Moer en ring
C — Wisserarm
D — Kapje van wisserasmoer

E — Wisserasmoer
F — Sluitring
G — Nylon ring
H — Asje

11. Verwijder de borgveer en trek het wisserasje los van het stan-
genstelsel. CCT/32118

12. Demonteer het wisserasmechanisme, zoals in afb. 23 is weer-
gegeven.

Monteren

13. Monteer het wisserasmechanisme, zoals in afb. 23 is weer-
gegeven.

14. Monteer de complete wisseras op het stangenstelsel.

15. Plaats de linker wisseras en de dwarsstang in de ventilatie-
kamer, breng ze in de juiste stand en zet de wisseras met de
ringen en de moer vast.

16. Breng de rechter wisseras en de drijfstang van de wissermo-
tor in de juiste stand en zet ze met de ringen en de moer vast.

17. Sluit de dwarsstang aan op het kogelgewricht van de rechter
wisseras.

Koppel de drijfstang aan de wissermotor.

18. Breng de beschermplaat van het stangenstelsel op zijn plaats
en zet het met de vijf boutjes vast.

N.B.: de massadraad van de motor moet onder het boutje
aan de linker bovenzijde worden gemonteerd, afb. 24.

Afb. 23. A — Borgveer

	

D — Gegolfde ring
B — Vulringen

	

E — Wisserasje
C — Bus en huis van wisserasje

	

F — Stangenstelsel

Afb. 24. Plaats van de massadraad
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 816

19.Sluit de accu aan en schakel de wissermotor enkele secon-
den in. Hierdoor komen de motor en het stangenstelsel in
de ruststand te staan.

20. Monteer de wisserarmen in de ruststand en zet ze met de
ringen en moeren vast.KLem de plastic kapjes op de wisser-
armen.

21. Verwijder de spatschermhoezèn en sluit de motorkap.

32 586 RUBBER VAN RUITEWISSERBLAD VERVANGEN
(BEIDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Licht de wisserarm van de voorruit. Draai het wisserblad zo-
danig dat het haaks op de wisserarm komt te staan.

2. Druk de klemveer in, schuif het blad langs de wisserarm om-
laag en maak het los van de bevestigingshaak, afb. 25. Schuif
het blad weer omhoog tot het vrij is van de wisserarm.

3. Verwijder de twee metalen klemstukken uit het rubber en ver-
wijder dit laatste van het wisserblad.

Monteren

4. Plaats het nieuwe rubber op het wisserblad en schuif de me-
talen klemstukken in de sleuven van het rubber.

Let er op dat de uitsparingen in de klemstukken naar binnen
zijn gekeerd, afb. 26.

5. Schuif het wisserblad op de arm en klem het op zijn plaats.

6. Controleer de werking van de ruitewisser.

7. Herhaal de bewerkingen 1 t/m 6 voor het tweede wisserblad.

32 816 CLAXON VERWIJDEREN EN MONTEREN (BEIDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een bescherhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2.Verwijderde vijf kruiskopschroeven waarmee de radiateurgrille
is bevestigd en neem de grille weg.

3. Maak de voedingsdraad los, afb. 27.

4. Verwijder de bevestigingsbout en de aansluitdraad (indien van
toepassing) van de claxons, afb. 28, en neem de claxons van
de wagen.

Afb. 25. Verwijderen van het wisserblad

Afb. 26. De uitsparingen moeten naar binnen zijn gekeerd

Afb. 27. A — Draad rechtstreeks op claxon aangesloten indien
één claxon is gemonteerd
B — Draad op verdeelstekker aangesloten indien twee
claxons zijn gemonteerd
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 816

Monteren

5. Breng de claxons op hun plaats, afb. 28, en zet ze met de be-
vestigingsbout vast.

6. Sluit de bedrading aan. Sluit de massakabel van de accu aan
en controleer de werking van de claxons.

1
7. Monteer de radiateurgrille en zet deze met de vijf kruiskop-

schroeven en de bijbehorende ringen vast.

8. Verwijder de spatschermhoes en sluit de motorkap.

Afb. 28. A — Claxon bevestigingsbout
B — Claxon flens

32 678 KOPLAMPSPROEIERS VERWIJDEREN EN MON-
TEREN (INCL. AFSTELLEN)

Benodigd speciaal gereedschap:

Afstelgereedschap voor koplampsproeiers

	

32-001

Verwijderen en monteren

De koplampsproeiers vormen één geheel met de bumper en kun-
nen niet worden gedemonteerd. Indien vervanging van de sproei-
ers noodzakelijk mocht zijn, dan moet de complete bumperro-
zet worden vervangen. Voor het verwijderèn en monteren van
een bumperrozet wordt verwezen naar Bewerking 43-483 van
dit Werkplaatshandboek.

Afstellen

Vóór het afstellen van de sproeiers moet worden gecontroleerd
of de bumperrozet zich op 58 mm (2.3 in) van de binnenrand
van het koplampglas bevindt (afstand "G" in afb. 32).

1. Stel de sproeiers als volgt af.

Buitenste sproeier in rechter bumperrozet:
(a) Breng met vet-krijt een merkteken aan op het koplamp-

glas en wel op 85 mm (3.4 in) vanaf de buitenrand (afstand
"F" in afb. 32) en op 80 mm (3.2 in) vanaf de bovenrand (af-
stand "A" in afb. 32).

CT132/41

	

C

Afb. 30 Speciaal gereedschap nr. 32-001 voor het afstellen van
de sproeihoek
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 678

(b) Schuif het gereedschap 32-001 in de sleuven inde om-
trek van de sproeier. Stel de sproeier af door het ge-
reedschap zo te verdraaien dat de punt van het gereed-
schap het merkteken op het koplampglas raakt.

Binnenste sproeier in rechter bumperrozet:

(c) Breng met vet-krijt een merkteken aan op het kop-
lampglas en wel op 70, mm (2.8 in) vanaf de binnen-
rand ( " E" in afb. 32 )' en op 80 mm (3.2 in) vanaf de
bovenrand ( " D" in afb. 32).

(d) Schuif het gereedschap 32-001 in de sleuven in de om-
trek van de sproeier. Stel de sproeier af door het ge-
reedschap zo te verdraaien dat de punt van het gereed-
schap het merkteken op het koplampglas raakt, afb.
31.

(e) Herhaal de afstelprocedure bij de twee sproeiers in de
andere bumperrozet.

2. Controleer of de sproeiers schoon zijn. Test de werking van
de sproeiers.

3. Veeg de krijtmerktekens van het koplampglas.

Afb. 31 Verdraai het gereedschap 32-001 zodanig dat de punt
het merkteken op het lampglas raakt.
A — Punt van het gereedschap
B — Gereedschap 32-001

Afb. 32 Schema voor het afstellen van de koplampsproeiers
A — 80 mm (3.2 in)
B — toelaatbare tolerantie 8 mm (0.31 in) E — 70 mm (2.8 in)
C — toelaatbare tolerantie 8 mm (0.31 in) F — 85 mm (3.4 in)
D — 80 mm (3.2 in) G — 58 mm (3.2 in)

november 1975

	

Taunus: sectie 32-16

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



9

VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 676

32 676 POMP VAN KOPLAMPSPROEIERS VERWIJDEREN
EN MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatscher-
men en maak de massakabel van de accu los.

2. Maak het stekkerblokje van de ruitesproeierpomp los.

3. Verwijder het reservoirdeksel en de by-pass leiding (retour-
leiding van koplampsproeierpomp).

4. Trek de ruitesproeierleiding van de pompuitlaat.

5. Maak de dikke leiding die van het reservoir naar de koplamp-
sproeierpomp loopt los. Koppel de leiding bij de pomp los
en sluit hem met een plug af om te voorkomen dat het reser-
voir leegloopt. Een plastic remleidingplug is hiervoor zeer ge-
schikt, afb. 33.

6. Verwijder het ruitesproeierreservoir uit de wagen.

7. Maak de leiding los van de uitlaat van de koplampsproeier-
pomp.

8. Verwijder de twee bevestigingsbouten, afb. 34, en neem de
pomp van zijn steun. Trek het stekkerblokje op de pomp los
en neem de pomp met de retourleiding (voorzien van het re-
servoirdeksel) uit de wagen.

9. Trek de retourleiding los van de pomp.

10. Schuif de retourleiding op de pomp, afb. 35. Sluit het stek-
kerblokje van de pomp aan.

11. Centreer de koplampsproeierpomp op de reservoirsteun en
zet hem met de twee bouten van 10 mm vast, afb. 34.

12. Sluit de leiding van de koplampsproeiers aan op de pompuit-
laat en zet de leiding met een klem vast.

13. Monteer het reservoir op de steun. Verwijder de tijdelijk aan-
gebrachte plug van de leiding en sluit de leiding op de pompin-
laat aan; zet de leiding met een klem vast.

14. Schuif de ruitesproeierleiding op de pompuitlaat. Sluit het
stekkerblokje aan op de ruitesproeierpomp.

15. Vul het reservoir zonodig bij en monteer het deksel en de
retourleiding.

Afb. 34 A — Pomp
B — Sleutel 10 mm
C — Onderste bevestigingsbout

CT/3213

Afb.33. A — Losmaken van de leiding (t.b.v. de duidelijkheid
gezien via de opening voor de koplamp)
B — Afpluggen van de leiding om waterverlies te
voorkomen
C — Leiding vanaf reservoir

CT132140
Afb. 35. A — Pomp

B — By-pass (retour)leiding

Monteren

16. Sluit de accu aan en controleer de werking van de koplamp-
sproeiers. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motor-
kap.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 263

	

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -
INHOUD — "B"

32 263 EXTRA LAMPEN AFSTELLEN ( BEIDE)

Geen speciaal gereedschap vereist

Voordat de extra lampen worden afgesteld, moet de banden-
spanning gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd worden. Tijdens
het afstellen moet de wagen leeg zijn.

1. Plaats de wagen opeen vlakke vloer, 3 m (10 ft) voor
het projektiebord.

2. Laat de voorzijde van de wagen enkele malen in- en uit-
veren zodat de vering zich in de normale bedrijfsstand
kan "zetten " en meet de hoogte "H" vanaf de grond
tot het midden van de lampen.

3. Merk het midden van de voor- en achterruit met vet-
krijt en plaats het projektiebord haaks voor de wagen
zodat :

(1) de vertikale lijnen op de ruiten exact in lijn
liggen indien u door de achterruit van de wa-
gen kijkt,

(11) de horizontale lijn zich op de hoogte "H — X "
boven de grond bevindt.

4. Schakel de extra lampen in.

5. Scherm de linker lamp af.

6. Stel de rechter lamp af.

Draai de opsluitmoer van de lamp los, afb. 37, en stel
de lamp zodanig af dat het centrum van de lichtbun-
del zich op het snijpunt van horizontale en vertikale
lijn bevindt.

7. Zet de opsluitmoer van de lamp vast.

8. Scherm de rechter lamp af en verwijder de kap van de
linker lamp.

9. Herhaal de handelingen 6 en 7 voor de linker lamp.

10.Verwijder de kap van de rechter lamp en schakel de
lampen uit.

/ /

	

/

B/32/29

	

7
Afb. 36 Afstelschema voor extra lampen

A — Hartafstand tussen de extra lampen
H — Hoogte vanaf grond tot lampmiddelpunt

00 — Hartlijn van de wagen
X — 5 cm (2.0 in)
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 265

32 265 EXTRA LAMP VERWIJDEREN EN MONTEREN (EEN)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Maak de stekker van de voedingsdraad los, afb. 37.

3. Verwijder de moer waarmee de lamp op de steun is beves-
tigd en verwijder de lamp, afb. 37.

Monteren

4. Monteer de lamp op de steun, zet de moer vast en sluit de
stekker van de voedingsdraad aan.

5. Sluit de accu aan.

6. Stel de lamp af; zie hiervoor Bewerking 32 263.

7. Verwijder de spatschermhoes en sluit de motorkap.

32 273 LAMPGLAS— EXTRA LAMP — VERVANGEN (EEN)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder de schroef waarmee lampglas en reflector op het
lamphuis zijn bevestigd en trek dit geheel naar voren.

3. Verwijder de gloeilamp uit de reflector.

De gloeilamp "A", afb. 38, is met een klemveer "B" in de re-
flector bevestigd.

4. Maak de massadraad "C", afb. 38, los van de reflector en ver-
wijder glas en reflector.

. 5. Verwijder de acht klemmen waarmee het lampglas op de re-
flector is bevestigd, afb. 39.

Steek een schroevedraaier onder het langste gedeelte van de
klem en houd een vinger op het andere gedeelte van de klem;
werk de klem voorzichtig met de schroevedraaier los. Hier-
door wordt voorkomen dat de klem wegspringt.

6. Verwijder het glas en de reflector uit de lamprand.

Monteren

7. PLaats het glas en de reflector in de lamprand en zet ze hier-
in met de acht klemmen vast.

Het kortere gedeelte van de klem moet eerst op zijn plaats
worden geschoven, waarna het andere gedeelte met behulp van
een schroevedraaier onder de rand wordt gedrukt.

Afb. 37. Voedingsdraad van extra lamp loskoppelen (opsluit-
moer met pijl aangegeven)

Afb. 38. A — Gloeilamp
B — Klemveer
C — Massadraad
D — Voedingsdraad

B 32 ? 23

	

P

Afb. 39. Klemmen van lampglas/reflector verwijderen
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZER,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 365

8. Monteer de gloeilamp en sluit de massadraad aan op de re-
flector. Zet degloeilampmet de klemveer vast.

9. Monteer het geheel op het lamphuis en zet het met de beves-
tigingsschroef vast. De uitsparing aan de bovenzijde van de
reflector moet op de nok van het lamphuis worden geschoven.

10. Sluit de accu aan, verwijder de spatschermhoes en sluit de mo-
torkap.

32 277 GLOEILAMP—EXTRA LAMP—VERVANGEN (EEN)

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder de schroef waarmee lampglas en reflector op het
lamphuis zijn bevestigd en trek het geheel naar voren.

3. Verwijder de gloeilamp uit de reflector.

De gloeilamp "A", afb. 40, is met een klemveer in de reflec-
tor bevestigd.

4. Maak de voedingsdraad "D" los.

Monteren

5. Sluit de voedingsdraad aan en monteer de gloeilamp in de re-
flector.

Zet de gloeilamp met de klemveer vast.

6. Monteer lampglas en reflector op het lamphuis en zet het ge-
heel met de schroef vast.

De uitsparing aan de bovenzijde van de reflector moet op de
nok van het lamphuis worden geschoven.

7. Sluit de accu aan, verwijder de spatschermhoes en sluit de mo-
torkap.

32 365 KENTEKENPLAATVERLICHTING VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder de verlichting van de bumper. Het geheel is met twee
klemveren op de bumper bevestigd; deze klemveren moeten bij
het verwijdéren worden ingedrukt.

3. Maak de stekker aan de achterzijde van de lamp los, afb. 41.

Monteren

4. Sluit de stekker aan op de aansluitingen van de lamphouder.

Druk de verlichting op zijn plaats in de bumper.

5. Sluit de accu aan en controleer of de kentekenplaatverlichting
goed brandt.

6. Verwijder de spatschermhoes en sluit de motorkap.

Afb. 40. A — Gloeilamp
B — Klemveer
C — Massadraad
D — Voedingsdraad

Afb. 41. Stekker van kentekenplaatverlichting losmaken
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 377

32 377 GLOEILAMP VAN KENTEKENPLAATVERLICHTING
VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Verwijder de kentekenplaatverlichting van de bumper.

De verlichting is met twee klemveren op de bumper bevestigd;
bij het verwijderen moeten deze klemveren worden ingedrukt.

2. Verwijder het kapje en het lampglas, afb. 42.

Het kapje is met twee nokken op het iamphuis bevestigd.

3. Verwijder de gloeilamp (bajonettype).

Monteren

4. Monteer de nieuwe gloeilamp.

5. Breng het lampglas en het kapje aan.

Afb. 42. A — Lamphuis
B — Gloeilamp

C — Lampglas
D — Kapie

Het kapje moet eerst op de rand aan de bovenzijde van het
huis worden geplaatst en daarna over de nokjes worden ge-
drukt.

6. Monteer de kentekenplaatverlichting op de bumper en contro-
leer de werking.

32 524 RUITEWISSERMOTOR — ACHTER (ALLEEN STA-
TIONCAR) — VERWIJDEREN EN MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg een beschermhoes over het spatscherm
en maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder het plastic kapje van de wisserarm.

3. Draai de wisserarmmoer los. Verwijder de moer, de ring en de
wisserarm.

4. Verwijder het kapje van de wisserasmoer en verwijder de moer,
de ring en de pakking.

5. Open de achterklep, maak het bekledingspaneel aan de bin-
nenzijde van de achterklep voorzichtig los en verwijder het.

6. Verwijder de drie bouten waarmee de steun van de wissermo-
tor op de achterklep is bevestigd, afb. 43. Verwijder de schroef
waarmee de massadraad is bevestigd, maak het stekkerblokje
los en verwijder de motor tesamen met het stangenstelsel uit
de achterklep.

7. Wrik het stangenstelsel voorzichtig los van de wissermotor,
afb. 44.

Afb. 43. Verwijderen-van de bevestigingsbouten
van de wissermotorsteun

Afb. 44 Stangenstelsel losmaken van ruitewissermotor
8. Verwijder de drie bevestigingsbouten en maak de wissermo-

tor los van de steun en het stangenstelsel, afb. 45.

9. Verwijder de moer en de ring en maak het stangetje los van
de motoraandrijfas.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 563

Monteren

10. Plaats het aandrijfstangetje op de as van de ruitewissermo-
tor en zet het met de moer en de ring vast.

11. Plaats de wissermotor op de steun en let er daarbij op dat
de rubbers goed zijn aangebracht; zet de motor met de drie
bouten vast, afb. 45.

	

1
12. Druk het stangenstelsel over het kogelgewricht van de ruite-

wissermotor en plaats het geheel (motor, steun en stangen)
in de achterklep.
Zet het met de drie bouten vast, afb. 43.

13. Zet het wisserasje aan de buitenzijde van de achterklep vast
met behulp van de moer en de pakking. Monteer de wisser-
arm en zet deze met de tweede moer vast; breng het plastic
kapje aan.

14. Sluit de accu aan en controleer de werking van de ruitewis-
ser, monteer vervolgens het bekledingspaneel op de achter-
klep.

15. Verwijder de spatschermhoes en sluit de motorkap.

32 563 RUITEWISSERASJE (ACHTER) VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Verwijder de motor en het stangenstelsel, zoals is beschreven
in Bewerking 32 524.

2. Wrik het stangenstelsel voorzichtig los van het uiteinde van
het wisserasje, afb. 46.

3. Verwijder de borgveer en de pakking van het uiteinde van het
wisserasje en trek het asje uit de steun.

GI4I248ID

Afb. 45. Wissermotor met steun en stangenstelsel

G/4/245!D

Afb. 46. Wisserasje loskoppelen

Monteren

4. Smeer het wisserasje met vet en schuif het in de steun; Iet er
daarbij op dat de gegolfde ring goed is aangebracht, Schuif
de pakking op het uiteinde van het asje en zet het geheel met
behulp van de borgveer vast, afb. 47.

5. Druk het stangenstelsel op het wisserasje.

6. Monteer de motor en het stangenstelsel, zoals is beschreven
in Bewerking 32 524.

GI4(254jD

Afb. 47. Wisserasje compleet
A — Borgveer

	

D — Stangenstelsel
B — Pakking

	

E — Gegolfde ring
C — Huis

	

F — Wisserasje
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VERLICHTING, RI C HTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 624

32 624 RUITESPROEIERPOMP (VOOR) VERWIJDEREN EN
MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de spatscher-
men en maak de massakabel 'van de accu los.

2. Maak de aansluitdraden van de pomp bij het stekkerblokje
los.

3. Maak de ruitesproeierslang los, afb. 48.

4. Verwijder het ruitesproeierreservoir en giet dit leeg.

5. Trek de pomp uit het reservoir.

Monteren

6. Klem de pomp op het reservoir afb. 49.

7. Plaats het reservoir in de steun op de wagen.

8. Koppel de ruitesproeierslang aan de pomp en sluit het stek-
kerblokje aan.

9. Vul het reservoir met water.

10. Sluit de accu aan en controleer of de pomp goed werkt.
Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

32 624 RUITESPROEIERPOMP (ACHTER) VERWIJDEREN
EN MONTEREN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Draai de knoppen van het afsluitpaneel zodanig dat de sleu-
ven vertikaal staan. Trek de bovenzijde van het paneel naar
buiten en licht het paneel vervolgens op om de onderste klem-
men los te maken.

20 Maak de rubber klemband los en verwijder het reservoir voor-
zichtig uit de steun.

Maak het stekkerblokje en de sproeierleiding los van de pomp,
afb. 50.

N.B. : Indien het reservoir geheel of gedeeltelijk is gevuld,
moet men voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat er
onnodig veel water uit het reservoir stroomt.

3. Werk de pomp voorzichtig los uit zijn houder aan de zijkant
van het reservoir.

Monteren

4. Plaats de pomp in zijn houder aan de zijkant van het reservoir
en druk hem op zijn plaats, afb. 49.

5. Sluit het stekkerblokje en de sproeierleiding aan en breng het
reservoir weer op zijn plaats. Zet het met de rubber klemband
vast.

6. Vul het reservoir met water.

7. Breng het afsluitpaneel aan.

8. Controleer of de pomp goed werkt.

Afb. 48. Sproeierleiding losmaken

Afb. 49. Pompinlaatklep via afsluitrubber in reservoir plaatsen
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

32 634

32 634 RUITESPROEIERS ( VOOR) VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

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

	

i
2. Maak de waterslangen los van de sproeiers.

3. Verwijder de kruiskopschroef waarmee elke sproeier op de
carrosserie is bevestigd, afb. 51, en verwijder de sproeier.

Monteren

4. Breng de sproeiers op hun plaats en zet ze met de kruiskop-
schroeven vast.

Let er op dat de sproeiers niet door het ventilatierooster wor-
den gehinderd.

5. Sluit de leidingen aan op de sproeier.

6. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de motorkap.

32 634 RUITESPROEIER (ACHTER) VERVANGEN

Geen speciaal gereedschap vereist

Verwijderen

1. Open de achterklep, maak het bekledingspaneel aan de bin-
nenzijde van de achterklep voorzichtig los en verwijder het
vervolgens.

2. Trek de leiding van het uiteinde van de sproeier, draai de moer
los en verwijder de pakking; trek de sproeier vervolgens uit de
achterklep ,afb. 52.

Monteren

Afb. 51. Kruiskopschroef van sproeier verwijderen

G1412461D

Afb. 52. A — Moer

	

C — Pakking
B — Borgring ' D — Sproeier

3. Schuif de sproeier in de opening van de achterklep, breng de
pakking aan en zet de sproeier met de moer vast. Sluit de lei-
ding aan op de sproeier.

4. Sluit de achterklep. Controleer de werking van de ruitewisser
'en stel de sproeierkop zonodig af.

5. Monteer het bekledingspaneel van de achterklep.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON EN RUITEWISSERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Verlichting

Koplampen afstellen
Extra lampen afstellen
Koplampsproeiers afstellen
Koplamp-type
Achteruitrijlampen

Gloeilampentabel

zie blz. 6
zie blz. 20
zie blz. 17
rechthoekig, "semi-sealed"
twee, ingebouwd in ach-
terlichtunit.
Standaarduitvoe-
ring op alle typen, uitgezon-
derd basis-uitvoering.

Ruitewissers

Aantal Vermogen
(Watt)

Fitting

2 40/45 met klemring bevestigd
2 55/60 met klemring bevestigd
2 55 met klemring bevestigd

2 4 bajonet

2 21 bajonet

2 21 bajonet

2 4 bajonet
2 5 bajonet
2 21 bajonet

2 4 bajonet
2 21 bajonet

Benaming

Koplamp
Koplamp (Halogeen)
Halogeen verstralers
Stadslichten/parkeer-
lichten
Richtingaanwijzers
(voor)
Richtingaanwijzers
(achter)
Zijknipperlichten
(indien gemonteerd)
Achterlichten
Stoplichten
Kentekenplaatver-
lichting
Achteruitrijlampen

Motor (voor) type

Motor (achter) indien gemonteerd
type

elektrische wissermotor met twee
snelheden en automatische terug-
keer in ruststand (op sommige
uitvoeringen met uitwendig relais
voor interval-werking).

elektrische wissermotor met één
snelheid en automatische terug-
keer in ruststand.
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