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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING

Dit hoofdstuk behandelt drie onderwerpen: geluidsapparatuur, veiligheidsgordels en verwarmde voorstoelen.
Montagerichtlijnen voor accessoires ,die pas na fabricage van de wagen zijn of worden gemonteerd zijn hierin
niet opgenomen, aangezien dergelijke accessoires compleet met montagebeschrijving worden geleverd. Voor de
diverse accessoires worden derhalve alleen aanwijzingen voor het verwijderen en monteren of voor het ver -

vangen gegeven.

Geluidsapparatuur

Fig. 1 en 2 geven een volledig overzicht van de radio's of radio/cassettespelers welke tijdens produktie
kunnen zijn ingebouwd. De standaard uitrusting kan verschillen, afhankelijk van uitrustingsniveau en markt -

gebied.
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Fig.l Radio's welke bij produktie kunnen zijn ingebouwd afhankelijk van uitrustingsniveau en marktgebied.
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)
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Fig.2 Radio/cassettespelers welke bij produktie kunnen
marktgebied.
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EXTRA UITRUSTING

EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING

Betekenis van de codering

M

	

- Met handafstemming
P

	

- Met druktoetsbediening
D

	

- Met verkeersinformatietoon-detectie
RST

	

- Mono radio/stereo cassettespeler
SRT

	

- Stereo radio/stereo cassettespeler
le cijfer - Aantal golfbereiken
2e cijfer - '1' geeft aan dat er geen FM-band is

'2' geeft aan dat er één FM-band is

Voorbeelden - P 42 D . - Dit is een radio met druktoetsbediening en vier golfbereiken, waarvan één FM.
Het toestel is ook uitgerust met verkeersinformatietoon-detéctie.

RST 21 P - Dit is een mono radio/stereo cassettespeler met druktoetsbediening voor de ra-
dio. Twee golfbereiken, geen FM.

Golfbereiken

- Deze letters zijn de afkorting van 'Amplitude Modulated'. Ontvangst van alle zenders op
de lange golf (LW), midden golf (MW) en korte golf (SW). Het voordeel van AM is de goede
ontvangst over grote afstanden, waarbij de noodzaak vrijwel ontbreekt om tijdens een
lange rit de afstemming op een bepaalde zender bij te regelen. Enkele nadelen: gevoelig -
heid voor storing door andere zenders, vooral gedurende de nacht. Dit wordt veroorzaakt
door wijzigingen in het gedrag van de ionosfeer. Verder moet de luisteraar een tijdelijke
daling van het geluidsvolume voor lief nemen, als hij onder een brug o.i.d. doorrijdt,
terwijl als geheel de kwaliteit van de geluidsweergave niet zo hoog is als bij FM.

- Deze letters zijn de afkorting van 'Frequency Modulated' en betreffen radiogolven met
zeer hoge frequenties (very high frequency = VHF). FM geeft een goede overdracht over een
groot frequentiegebied en is in staat om stereosignalen over te brengen. FM ontvangst
is ongevoelig voor obstakels langs de weg en atmosferische omstandigheden, hoewel de kwa -
liteit ervan in steden met veel hoge bebouwing toch merkbaar minder wordt. In het algemeen
is de geluidskwaliteit echter duidelijk beter dan die van AM terwijl er 's nachts vrijwel
geen storing optreedt. Het belangrijkste nadeel van FM is het geringe zendbereik, zodat
herhaaldelijk opnieuw afstemmen tijdens een lange rit onvermijdelijk is.

AM

FM

Plaats van de geluidsapparatuur in de wagen

a) Radio of radio/cassettespeler

Deze is geplaatst in een hiervoor bestemde ruim -
te in de bovenste middenconsole, die aan de on-
derzijde van het dashboard is gemonteerd. Alle
bedrading inclusief de antennekabel wordt via
een opening onder in het dashboard (de opening
voor de asbak bij de '76 Taunus/'77 Cortina) om-
laag geleid naar de achterzijde van de radio.

,TE139103

Fig.3 Plaats van de radio of radio/cassettespeler
(radio afgebeeld).
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Hiervoor zijn twee plaatsen beschikbaar. Voor
alle mono radio's is de luidspreker onder tegen
het bovenste paneel van het dashboard gemonteerd,
Fig.4. Voor service gelden luidspreker en monta -
gesteun als één geheel.

b) Luidspreker

Bij stereo radio's zijn standaard twee luidspre -
kers gemonteerd, één achter het bekledingspaneel
van elk voorportier, Fig.5. De luidspreker is
bevestigd in een afgesloten huis dat zowel aan
het portier- als het bekledingspaneel is gemon -
teerd. Over de voorzijde van de conus van de
luidspreker is een beschermrooster vastgeklemd.

Bij produktie worden twee typen antenne gemon -
teerd, een met de hand te bedienen antenne of
een elektrisch bediende. Plaats: voorspatscherm
aan de kant van de bestuurder, Fig.6. De elek -
trische antenne schuift automatisch uit als de
radio wordt aangezet terwijl het contact aan staat
of het contactslot in de stand accessoires staat.
De antenne schuift alleen in als de radio wordt
uitgeschakeld en niet als het contact wordt afge -
zet. Bij parkeren met ingeschoven antenne moet men
dus na het afzetten van de radio wachten tot de
antenne geheel is ingeschoven, voordat de contact -
sleutel uit het slot wordt getrokken. Probeer niet
een uitgeschoven elektrische antenne met de hand
omlaag te drukken aangezien hierdoor het mechanis -
me zal worden beschadigd. Het inschakelrelais voor
de elektromotor is thans in de elektrische antenne
opgenomen en vormt dus niet meer een los onderdeel
zoals bij de vorige modellen.

Fig.4 De luidspreker van een mono radio is onder
het bovenste paneel van het dashboard ge-
monteerd.

Fig.5 De luidsprekers van een stereo radio zijn
achter het bekledingspaneel van de voorpor -
tieren geplaatst.

Fig.6 Plaats van de antenne voor de radio (wagen
met rechts stuur afgebeeld)

i

c) Antenne
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Veiligheidsgordels

Voorin behoren driepunts automatische rolgordels tot
de standaarduitrusting. Bij de vierdeurs modellen is
het oprolmechanisme onder aan de middenstijl gemon -
teerd terwijl dit bij de tweedeursmodellen achter het
achterste zijpaneel is ondergebracht en daar op een
speciale steun is vastgezet, Fig.7.

Fig.7 Plaats van het oprolmechanisme van de veilig -
heidsgordels voor de voorinzittenden.
A

	

Vierdeursmodellen
B - Tweedeursmodellen

De sluiting van de gordels voor de voorinzittenden is
op het frame van de voorstoelen bevestigd met behulp
van twee bouten, Fig.8. Het oprolmechanisme met de
gordels enerzijds en de sluiting anderzijds gelden
als twee afzonderlijke onderdelen. Bij vervanging van
één van beide is het dus van groot belang dat uitslui -
tend door Ford goedgekeurde delen worden gemonteerd.

Driepunts automatische rolgordels voor de achterinzit -
tenden zijn in sommige landen wettelijk verplicht en
kunnen dus in bepaalde wagens worden aangetroffen, in-
clusief stationwagon, Fig.9. Het oprolmechanisme is dan.
op de hoedenplank bevestigd en de gordel met de slui -
ting op de bodemplaat. In het midden van de achterbank
kan eventueel nog een derde gordel worden aangebracht,
een heupgordel die niet van het oproltype is en waar -
van beide delen van de gordel aan de bodemplaat moeten
worden bevestigd. Bij stationwagons is het oprolmecha -
nisme op een speciale stang bevestigd, die op zijn
beurt onder en boven de achterste zijruit op de carros -
serie is gemonteerd.

Fig.8 De sluiting van de veiligheidsgordels voor de
voorinzittenden is op het frame van de voor -
stoel gemonteerd.

Fig.9 Automatische driepunts rolgordel voor de ach -
terinzittenden.
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Verwarmde voorstoelen

In zitting en rugleuning van één of van beide voor -
stoelen kunnen verwarmingselementen zijn aangebracht.
Er zijn dan twee elementen per stoel: één achter in
de zitting en één onder in de rugleuning, Fig.10.

Fig.10 Plaats van de twee verwarmingselementen.

Zowel bij zitting als rugleuning is het verwarmings -
element met behulp van drie draadringetjes aan de
bevestigingsstang van de schuimplastic stoelvulling
vastgemaakt. Aan de andere zijde is het element op
twee plaatsen met plakband op het schuimplastic be-
.vestigd, Fig.11. Het is van belang dat het verwar -
mingselement niet te strak wordt vastgezet, zodat het
bij gebruik van de stoel voldoende kan meegeven.

BELANGRIJK: Bij het opnieuw aanbrengen van een stoel -
bekleding dient men erop te letten dat het ver -
warmingselement daarbij vrij van plooien en om-
gebogen hoeken blijft, zodat er geen kortsluiting
in kan optreden. Door kortsluiting kan de stoel -
bekleding of de stoelvulling in brand geraken.

De stroomtoevoer voor beide verwarmingselementen loopt
via een relais in de bovenste middenconsole naar de
schakelaar voor de stoelverwarming. Vanhier verbindt
een draadbundel de schakelaar met de twee aansluitdra -
den van de verwarmingselementen. De draadbundel ein -
digt onder de stoel waar deze via een kleine opening
in de vloerbekleding tevoorschijn komt. Elke draad van
de verwarmingselementen wordt met een aansluitstekker
op de draadbundel aangesloten, Fig.12.

In dit hoofdstuk worden geen reparatie- of uit- en in-
bouwwerkzaamheden beschreven, voor zover die betrek -
king hebben op de bedrading, het relais of de schake-
laar. Slechts het verwijderen en monteren van elk
verwarmingselement na verwijdering van de stoelbekle -
ding wordt hier beschreven.

Fig.11 Bevestigingspunten van het verwarmingsele -
ment aan de schuimplastic vulling van de
stoel (bekleding verwijderd).
A - Drie draadringetjes
B - Plakband

Fig.12 Aansluitstekkers voor de draden van de ver -
warmingselementen aan de draadbundel.
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

De werking van de als extra te bestellen stoelver -
warming geschiedt in twee fasen. In de eerste fase
wordt de stoel snel op temperatuur gebracht. De ver -
warmingselementen zullen na ca. vijf minuten de maxi -
mum temperatuur bereiken, zodat het oppervlak van
zitting en rugleuning duidelijk warm aanvoelt.

Als de stoel zo op de gewenste temperatuur is ge-
bracht moet de tuimelschakelaar in de tweede stand
worden gedrukt. In de nu volgende fase worden de ver -
warmingselementen slechts op een constante, aangename
temperatuur gehouden.

De regeling van de temperatuur geschiedt door middel
van een in het verwarmingselement opgenomen thermo-
staat, Fig.13. Deze zit aan de onderzijde van het
element, aan de kant van de stoelvulling en dus niet
aan de kant van de stoelbekleding.

Fig.13 De thermostaat van het verwarmingselement.

Een en ander is zo geregeld, dat de elektrische
stoelverwarming kan werken als de contactsleutel in
de stand accessoires staat. Het is belangrijk erop
verdacht te zijn dat inschakeling van de stoelverwar -
ming terwijl de motor niet draait een zware belasting
van de accu betekent, vooral gedurende de eerste wer -
kingsfase van de verwarming.

Alle verwarmingselementen zijn onderhoudsvrij en ge-
isoleerd, zodat vocht veroorzaakt door bijv. natte
kleding of transpiratie geen kwaad kan.

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

1. Controleer de werking van de elektrische stoel -
verwarming.

2. Controleer de werking van de radio of de radio/
cassettespeler.

3. Controleer de werking van alle overige extra uit -
rusting.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Gereedschap

	

Benaming

Geen speciaal gereedschap vereist
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 -	 INHOUD

w c L

Ook van toepassing op sommige uitvoeringen
van de volgende modellenseries:
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39 224

	

Radio - verwijderen en monteren
39 224

	

Radio/cassettespeler - verwijderen
en monteren

39 228

	

Luidspreker - radio - verwijderen
en monteren (in dashboard gemon-
teerd)

39 234

	

Antenne - radio - verwijderen en
monteren

	

(handbediend)

X

X

X

X X
39 234

	

Antenne - radio - verwijderen en
monteren

	

(elektrisch bediend)

39 236

	

Mast - radio-antenne - verwijderen
en monteren

	

(elektrisch bediend)

X

X X

39 256

	

Luidspreker -

	

radio/cassettespeler
- verwijderen en monteren (één)
(in portier gemonteerd)

39

	

509

	

Veiligheidsgordel

	

en

	

sluiting

	

-
voorstoel

	

- verwijderen en monteren
(één)(2-deurs)

39

	

509

	

Veiligheidsgordel

	

en sluiting -
voorstoel - verwijderen en monteren
(één)(4-deurs)

39

	

510

	

Veiligheidsgordel

	

en sluiting

	

-
voorstoel - verwijderen en monteren
(beide)(2-deurs)

X

X

X

39 509
39 510

	

Veiligheidsgordel

	

en sluiting

	

-
voorstoel - verwijderen en monteren
(beide)(4-deurs) 39 509

39 511

	

Veiligheidsgordel

	

- voorstoel

	

-
verwijderen en monteren

	

(één)
(2-deurs) 39 509

39 511

	

Veiligheidsgordel

	

- voorstoel

	

-
verwijderen en monteren (één)
(4-deurs) 39 509

39 512

	

Sluiting - voo-rstoel

	

- verwijderen
en monteren

	

(één) 39 509

39 514

	

Veiligheidsgordel

	

- achterbank -
verwijderen en monteren (één)
(sedan)

39 514

	

Veiligheidsgordel

	

- achterbank -
verwijderen en monteren (één)
(stationwagon)

39 515

	

Veiligheidsgordel

	

- achterbank -
verwijderen en monteren

	

(alle)
(sedan)

X

X

39 514
39 515

	

Veiligheidsgordel

	

- achterbank -
verwijderen en monteren

	

(alle)
(stationwagon) 39 514

39 532 3

	

Verwarmingselement - voorstoelzit-
ting - verwijderen en monteren
(één)(zittingbekleding verwijderd)

39 534 3

	

Verwarmingselement - voorstoelrug -
leuning - verwijderen en monteren
(één) (rugleuningbekleding verwijderd)

X

X
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES'

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

39 224	 RADIO (ONTVANGER) - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodiqd speciaal qereedschap: geen ,

Verwijderen

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

2. Draai de vier schroeven los waarmee de bovenste
middenconsole onder tegen het dashboard is gemon -
teerd, Fig.14.

N.B: Bij sommige modellen zijn de achterste beves -
tigingssteuntjes van de middenconsole wel
eens met een klinknagel i.p.v. een schroef
op het dashboard vastgezet.

3. Laat de middenconsole zakken en maak de antenne -
kabel, de stroomdraad, de luidsprekerplug en de
massadraad los, Fig.15.

4, Verwijder beide bedieningsknoppen van de radio.

5. Draai de twee moeren los waarmee de radio op de
montageplaat is bevestigd.

N.B: Bij sommige modellen is de radio ook nog van
een bevestigingsclip voorzien. De achterzij -
de van de radio is met een pen en ring aan
de steun van de console voor de klemveer be-
vestigd en de pen is op de uitstekende bout
achter op het toestel geschroefd.

Fig.14 Bevestigingsschroeven van de bovenste mid -
denconsole.

TE139114

Fig.15 Aansluitingen o het radiotoestel (bedra -
ding losgenomen)
A - Antenne

	

D - Voeding ontvanger
B - Massa

	

E - Voeding elektrische
C - Luidspreker

	

antenne

6. Draai de vier schroeven los waarmee de montage -
plaat aan de middenconsole is bevestigd, Fig.16,
en verwijder de montageplaat.

7. Neem de radio uit de console.

ti.

Fig.16 De vier schroeven waarmee de montageplaat
van de radio aan de middenconsole is beves-
tigd.
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

39 224

Monteren

8. Schuif de radio in de opening van de middencon -
sole tot in de klemveer, Fig.17.

9. Breng de montageplaat aan de voorzijde aan en zet
hem met de vier schroeven vast op de console.

10. Maak de radio met de twee moeren vast aan de mon -
tageplaat en breng de twee bedieningsknoppen van
het toestel aan.

11. Sluit de antennekabel, de stroomdraad, de luid -
sprekerplug en de massadraad weer aan op de ach -
terzijde van het toestel; zie Fig.15 voor de
juiste aansluitingen.

12. Breng de middenconsole op zijn plaats en zet hem
vervolgens met de vier schroeven vast op de on-
derzijde van het dashboard.

13. Sluit de accu weer aan, verwijder de beschermhoe-

	

Fig.17 Klemveer om de achterzijde van de radio
zen en sluit de motorkap.

	

vast te houden.

14. Rijd de wagen naar een open ruimte, vrij van enige
bebouwing e.d. die de ontvangst kan hinderen.
Trek de antenne geheel uit en trim de antenne als
volgt op de ontvanger: Zet de radio aan, stem af
op een zwak middengolf station en draai met een
kleine schroevedraaier de stelschroef naar links
of naar rechts tot de beste ontvangst is bereikt.
De stelschroef bevindt zich aan de voorzijde van
het toestel, zie pijl in Fig.18.

TE/39118

Fig.18 Stelschroef voor antenne ('trimmer').

39 224	 RADIO/CASSETTESPELER - VERWIJDEREN EN
MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Draai de vier schroeven los waarmee de bovenste
middenconsole onder tegen het dashboard is gemon -
teerd, Fig.19.

N.B: Bij sommige modellen zijn de achterste beves -
tigingssteuntjes van de middenconsole wel
eens met een klinknagel i.p.v. een schroef
op het dashboard vastgezet.

Fig.19 Bevestigingsschroeven van de bovenste mid -
denconsole.
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EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

39 224

3.

4.

5.

Laat de middenconsole zakken en maak de antenne -
kabel, de stroomdraad, de luidsprekerpluggen en
indien van toepassing de voedingsdraad van de
elektrische antenne los. Trek de massastrip los
van de aansluiting op de radio, Fig.20.

Verwijder de bedieningsknoppen van de radio.

Draai de twee moeren los waarmee de radio op de
montageplaat is bevestigd.

N.B: Bij sommige modellen is de radio ook nog van
een bevestigingsclip voorzien. De achterzij -
de van de radio is met pen en ring aan de
steun van de console voor de klemveer beves -
tigd en de pen is op de uitstekende bout
achter op het toestel geschroefd.

Fig.20 Aansluitingen op de radio/cassetespeler
(bedrading losgenomen voor de duidelijkheid)
A - Antenne

	

D - Voeding ontvanger
B - Massa

	

E - Voeding elektrische
C - Luidsprekers

	

antenne

6. Draai de vier schroeven los waarmee de montage -
plaat aan de middenconsole is bevestigd, Fig.21,
en verwijder de montageplaat.

7. Trek de radio uit de console.

Monteren

8. Schuif de radio/cassettespeler in de middencon-
sole tot in de klemveer, Fig.22.

9. Breng de montageplaat aan op de middenconsole en
zet hem met de vier schroeven vast.

10. Maak de radio/cassettespeler met de twee moeren
vast aan de montageplaat en breng de bedienings -
knoppen van het toestel aan.

11. Sluit de antennekabel, de massastrip, de stroom -
draad, de luidsprekerpluggen en indien van toe-
passing de stroomdraad van de elektrische antenne
weer aan op de achterzijde van het toestel, zie
Fig.20 voor de juiste aansluitingen.

Fig.21 De vier schroeven waarmee de montageplaat
van de radio aan de middenconsole is beves -
tigd (radio afgebeeld).

Fig.22 Klemveer om de achterzijde van de radio/cas -
settespeler vast te houden.
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12. Breng de middenconsole op zijn plaats en zet
hem vervolgens met de vier schroeven vast op de
onderzijde van het dashboard.

13. Sluit de accu weer aan, verwijder de bescherm -
hoezen en sluit de motorkap.

14. Rijd de wagen naar een open ruimte, vrij van
enige bebouwing e.d. die de ontvangst kan hinde -
ren. Trek de antenne geheel uit en trim de an-
tenne als volgt op de ontvanger: Zet de radio
aan, stem af op een zwak middengolf station en
draai met een kleine schroevedraaier de stel -
schroef naar links of naar rechts tot de beste
ontvangst is bereikt. De stelschroef bevindt
zich aan de voorzijde van het toestel, zie de
pijl in Fig.23. Controleer de werking van de
cassettespeler.

Fig.23 Stelschroef voor antenne ('trimmer') op de
radio/cassettespeler.

39 228	 LUIDSPREKER - RADIO - VERWIJDEREN EN
MONTEREN (in dashboard gemonteerd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Draai de zeven bevestigingsschroeven van het
handschoenenkastje los. Verwijder het kastje ter -
wijl daarbij, indien van toepassing, de verlich -
tingsdraden worden losgemaakt.

3. Verwijder de met twee schroeven bevestigde lucht -
geleider voor de voorruitverwarming, Fig.24.

TE139121 11

Fig.24 De twee bevestigingsschroeven van de lucht -
geleider, met het handschoenenkastje ver -
wijderd (wagen met rechts stuur afgebeeld).

4. Verwijder de rubber dopjes ter afdekking van de
bevestigingsschroeven van de luidspreker. Draai
de twee schroeven vervolgens los met een kruis -
kopschroevedraaier, waarvan het uiteinde is ver -
bogen, Fig.25.

5. Breng de luidspreker met de hand naar de ruimte
in het dashboard voor het handschoenenkastje en
trek daar de twee draden los. Trek aan de stek -
kers en niet aan de draden zelf:

N.B: Luidspreker en montagesteun behoren bij el-
kaar en zijn dus als één geheel te beschou-
wen.

Fig.25 Het losdraaien van de bevestigingsschroeven
van de luidspreker met behulp van een gebo -
gen schroevedraaier.
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Monteren

6. Sluit de draden weer aan op de luidspreker.

7. Breng de luidspreker op zijn plaats en zet hem
met gebruikmaking van de gebogen schroevedraaier
vast met de twee kruiskopschroeven.

N.B: De montagesteun heeft aan de rand een uit -
steeksel dat de voorzijde van de luidspre-
ker aangeeft. Bij montage moet dit uit -
steeksel naar de voorzijde van de wagen ge-
keerd zijn, Fig.26.

8. Dek de schroeven af met de rubber dopjes.

9. Zet de luchtgeleider weer met de twee schroeven
vast.

10. Sluit de draden voor de verlichting van het
handschoenenkastje aan (indien van toepassing)
en breng het kastje op zijn plaats. Breng de ze-
ven schroeven aan. Stel de slotplaat af, zodat
het deksel goed sluit.

11. Sluit de accu aan, verwijder de beschermhoezen
en sluit de motorkap.

12. Controleer de werking van de luidspreker en de
verlichting in het handschoenenkastje.

39 234	 ANTENNE - RADIO - VERWIJDEREN EN MONTEREN
(handbediend)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Draai de vier schroeven los waarmee de bovenste
middenconsole onder tegen het dashboard is ge-
monteerd, Fig.27.

N.B: Bij sommige modellen zijn de achterste be-
vestigingssteuntjes van de middenconsole wel
eens met een klinknagel i.p.v. een schroef
op het dashboard vastgezet.

3. Laat de middenconsole zakken en trek de antenne -
kabel los van de radio-ontvanger, Fig.28.

Fig.26 Uitsteeksel op de rand van de montagesteun
dat de voorzijde van de luidspreker aan -
geeft.

Fig.27 De vier bevéstigingsschroeven van de boven -
ste middenconsole tegen de onderzijde van
het dashboard.

Fig.28 De antennekabel die van het toestel moet
worden losgemaakt.
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4. Verwijder onder het spatscherm de bout waarmee
de steun van de antenne op het binnenscherm is
bevestigd, Fig.29.

5. Maak het doorvoerrubber los zodat de antennekabel
door de opening in het binnenscherm kan worden ge-
schoven, Fig.29.

6. Sla de bekleding onder op het schutbord terug en
schuif de antennekabel door de opening in het
binnenscherm.

7. Draai de bevestigingsmoer van de antenne. bovenop
het spatscherm los en verwijder deze, gevolgd
door het kapje, het vulstuk en de afdichtring.
Neem de antenne uit het spatscherm.

Fig.29 Bout waarmee de steun van de antenne aan
het binnenscherm is bevestigd.
A - Doorvoerrubber
B - Bevestigingsbout van antennesteun
C - Antennekoker

Monteren

8. Fig.30 laat zien waar bij een eventueel nieuw
spatscherm het gat voor de antenne moet worden
geboord. Het gat moet een diameter hebben van
16 mm.

N.B: Bij produktie wordt de antenne in het spat -
scherm aan de kant van de bestuurder gemon -
teerd.

9. Bij montage van de oorspronkelijk gemonteerd an-
tenne moet wel de algehele staat daarvan, inclu -
sief de bevestigingsdelen, worden gecontroleerd.

10. Maak de randen van het gat in het spatscherm
schoon en roestvrij, waarna er een roestwerend
middel of lak op moet worden aangebracht.

Fig.30 Gat voor antenne in spatscherm, A bij wa-
gens met rechts stuur, B bij. wagens met
links stuur.
X - 135 mm

	

Y - 60 mm

11. Steek de antenne door het gat in het spatscherm
en breng achtereenvolgens afdichtring, vulstuk,
kapje en moer erop aan, Fig.31. Draai de moer
nog niet vast.

12. Zet onder het spatscherm de steun van de antenne
vast op het binnenscherm.

13. Draai de bevestigingsmoer nu goed vast.

14. Schuif de antennekabel door het gat in het bin -
nenscherm en druk daarna het doorvoerrubber op
zijn plaats. Geleid de kabel vervolgens onder
langs het schutbord naar de radio.

15. Breng de bekleding weer aan op het schutbord.

16. Steek de antennekabel achter in de radio.

17. Maak de bovenste middenconsole met behulp van de
vier schroeven vast.

18. Sluit de accu weer aan en controleer de werking

	

Fig.31 Bovenste bevestiging van de antenne.
van de radio en de antenne. Verwijder
schermhoezen en sluit de motorkap.

TE/39127

de be- A -
B -
C -
D -

Bevestigingsmoer
Kapje
Vulstuk
Afdichtring,

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA '80: HOOFDSTUK 39-15

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



EXTRA UITRUSTING
EN ACCESSOIRES

39 234

39 234 ANTENNE - RADIO - VERWIJDEREN EN MONTEREN
elektrisch bediend

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Draai de vier schroeven los waarmee de bovenste
middenconsole onder tegen het dashboard is gemon -
teerd. Trek de antennekabel achter uit de radio,
Fig.32.

N.B: Bij sommige modellen zijn de achterste be-
vestigingssteuntjes van de middenconsole wel
eens met een klinknagel i.p.v. een schroef
op het dashboard vastgezet.

3. Laat de middenconsole zakken en maak de twee dra -
den van de elektrische antenne los, een witte en
een rode draad.

4. Verwijder onder het spatscherm de bout waarmee
de steun onder aan de antenne op het binnenscherm
is bevestigd, Fig.33.

5. Maak het doorvoerrubber voor de antennekabel los
uit het gat in het binnenscherm, Fig.33, en trek
de antennekabel alsmede de stroomdraad voor de
elektromotor naar buiten.

6. Draai de bevestigingsmoer van de antenne bovenop
het spatscherm los, Fig.34, en neem de antenne
met bijbehorende delen uit het spatscherm.

Fig.32 Aansluiting voor de antennekabel aan de
achterzijde van de radio (alle draden voor
de duidelijkheid losgenomen).

Fig.33 Bevestigingssteun voor de antenne onder het
spatscherm (wagen met rechts stuur afge -
beeld).
A - Doorvoerrubber
B - Bout van bevestigingssteun
C - Waterafvoerpijpje	

Fig.34 Bovenste bevestiging van de antenne.

TEI39/29
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Monteren

7. Fig.35 laat zien waar bij een eventueel nieuw
spatscherm het gat voor de antenne moet worden
geboord. Het gat moet een diameter hebben van
21 mm.

N.B: Bij produktie wordt de antenne in het spat -
scherm aan de kant van de bestuurder gemon -
teerd.

8. Bij montage van de oorspronkelijk gemonteerde
antenne moet wel de algehele staat daarvan, in-
clusief de bevestigingsdelen, worden gecontroleerd.

9. Maak de rand van het gat in het spatscherm schoon
en roestvrij, waarna er een roestwerend middel
of lak op moet worden aangebracht.

Fig.35 Gat voor antenne in spatscherm, A bij wa-
gens met rechts stuur, B bij wagens met
links stuur.
X - 135 mm

	

Y-60m

10. Steek de antenne door het gat in het spatscherm
en breng achtereenvolgens afdichtring, vulstuk,
kapje en moer erop aan, Fig.36. Draai de moer
nog niet vast.

11. Zet onder het spatscherm de steun van de antenne
met de bout vast op het binnenscherm.

12. Draai de bevestigingsmoer nu goed vast.

13. Schuif de antennekabel plus de twee voedingsdra -
den door het gat in het binnenscherm en breng het
doorvoerrubber op zijn plaats.

14. Geleid de antennekabel onder langs het schutbord
en sluit hem aan op de radio.

Fig.36 Bovenste bevestiging van de antenne.
A - Bevestigingsmoer
B - Kapje
C - Vulstuk
D - Afdichtring

15. Sluit ook de twee draden van de elektrische an-
tenne aan, het schema is in Fig.37 weergegeven.

16. Breng de bekleding weer aan op het schutbord en
bevestig de bovenste middenconsole onder tegen
het dashboard met behulp van de vier schroeven.

17. Sluit de accu weer aan en controleer de werking
van de radio en de antenne.

18. Verwijder de beschermhoezen en sluit de motorkap.

Fig.37 Elektrisch schema van de elektrisch bedien -
de antenne.
A - Aansluiting op ontvanger
B - Witte draad E - Zekering 8 A
C - Rode draad F - Draad naar luidspre -
D - Contactslot ker
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39 236 MAST - RADIO-ANTENNE - VERWIJDEREN EN MON -
TEREN (elektrisch bediend)

Benodi gd s peciaal gereedschap: geen

N.B: De telescopische mast van de antenne wordt als
een afzonderlijk onderdeel behandeld.

Verwijderen

1. Schuif de antenne ca. 400 mm uit. Dit bereikt u
door de radio aan te zetten terwijl de contact -
sleutel in de stand accessoires staat. Wacht tot
de antenne zich geheel heeft uitgeschoven en zet
dan de radio weer af. Draai vervolgens de con -
tactsleutel naar links zodra de antenne, die nu
vanzelf wordt ingeschoven, bovengenoemde lengte
heeft. De antenne blijft nu in deze stand staan.
Probeer nooit de lengte van de antenne met de
hand in te stellen.

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

3. Draai de bovenste bevestigingsmoer van de antenne
los, Fig.38.

N.B: Sluit nooit de accu aan om de antenne in- of
uit te schuiven als deze moer is losgedraaid.
Dit kan de plastic aandrijfkabel beschadigen.

4. Trek de telescopische delen van de antenne aan de
onderzijde verticaal uit het spatscherm. Maak de
plastic aandrijfkabel schoon.

5. Wikkel smalle strookjes plakband rond de knop en
het bovenste uiteinde van het centrale (dunne) an-
tennedeel om beschadiging te voorkomen en draai
met een tang de knop los terwijl het uiteinde van
genoemd antennedeel met een andere tang wordt
vastgehouden, Fig.39.

6. Schuif nu het binnenste antennedeel omlaag in de
overige delen van de telescopische mast, zodat de
moer waarmee kabel en binnenste antennedeel aan
elkaar zijn bevestigd zichtbaar wordt.

7. Draai met de twee tangen de schroefbevestiging
tussen binnenste antennedeel en aandrijfkabel los,
Fig.39, en verwijder de antennemast.

Monteren

Zet de bevestigingsmoer over op de nieuwe anten -
nemast en maak binnenste antennedeel en kabel
weer aan elkaar vast.

Schuif binnenste antennedeel met kabel in de te-
lescopische delen, Fig.40, en schroef de knop op
het uiteinde.

10. Houd het binnenste antennedeel verticaal en
schuif zo de telescopische delen in het huis van
de antenne.

11. Breng de bovenste bevestigingsmoer aan en draai
hem stevig vast.

12. Sluit de accu weer aan en controleer of de anten -
ne goed functioneert.

13. Verwijder de beschermhoezen en sluit de motorkap.

Fig.38 Draai de bovenste bevestigingsmoer van de
antenne los, in ca.400 mm uitgeschoven stand
(wagen met links stuur afgebeeld).

Fig.39 Het losschroeven van de knop en de aandrijf -
kabel van het binnenste antennedeel.
A - Knop
B - Binnenste antennedeel D - Schroefdraad
C - Moer aandrijfkabel/

	

op kabel
binnenste antennedeel

Fig.40 Het in de telescopische delen schuiven van
het binnenste antennedeel/aandrijfkabel
(wagen met links stuur afgebeeld).

8.

9.
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39 256	 LUIDSPREKER - RADIO/CASSETTESPELER - VERWIJ -
DEREN EN MONTEREN (één)(in 2ortier gemonteerd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Wip het rooster voor de luidspreker los uit het
bekledingspaneel van het voorportier, Fig.41.

Fig.41 Plaats van het luidsprekerrooster in het
bekledingspaneel van het voorportier.

3. Draai de vier schroeven los waarmee de luidspreker
is bevestigd, Fig.42.

4. Maak aan de achterzijde van de luidspreker de
draden los en verwijder de luidspreker.

Fig.42 Bevestigingsschroeven van de luidspreker.

Monteren

5. Maak de draden weer vast aan de luidspreker, Fig.
43.

6. Plaats de luidspreker in de daarvoor bestemde
uitsparing en zet hem met de vier schroeven vast.

7. Breng het beschermrooster aan.

8. Sluit de accu aan en controleer of de luidspreker
goed werkt.

9. Verwijder de beschermhoezen en sluit de motorkap.

Fig.43 Het aansluiten van de luidsprekerdraden.
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39 509	 VEILIGHEIDSGORDEL EN SLUITING - VOORSTOEL -
VERWIJDEREN EN MONTEREN (één)(2-deurs)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Bij wagens met verwarmde voorstoelen: open de mo-
torkap, leg beschermhoezen over de spatschermen
en maak de massakabel van de accu los. Maak onder
de stoel de twee draden van het verwarmingsele -
ment los.

2. Verwijder de vijf bouten waarmee de voorstoel op
de wagenvloer is bevestigd en neem de stoel uit
de wagen.

3. Maak de sluiting los van de stoel door de twee
'torx'-bouten met een speciale 40' sleutel (type
inbus) los te draaien, Fig.44.

4. Verwijder de dekplaat voor de veiligheidsgordel
uit het bekledingspaneel onder de achterste zij -
ruit, door eerst de onderste clip uit het paneel
los te wippen en vervolgens de dekplaat omlaag
te schuiven zodat de lipjes aan de bovenkant vrij
komen. Verwijder de geleider voor de gordel.

5. Verwijder de bout waarmee het oprolmechanisme van
de gordel op de montagesteun is bevestigd. Neem
het geheel uit de ruimte achter het bekledings -
paneel, Fig.45.

Fig.44 De twee 'torx'-bouten waarmee de sluiting
aan het stoelframe is bevestigd.

Fig.45 Bout waarmee het oprolmechanisme van de
veiligheidsgordel op de montagesteun is be-
vestigd.

6. Verwijder de bout waarmee de geleiderail onder
aan de middenstijl is bevestigd, Fig.46.

7. Trek de rail naar het midden van de wagen, om het
achterste uiteinde daarvan vrij van het bevesti -
gingspunt te maken.

Fig.46 De geleiderail van de veiligheidsgordel.
A - Geleiderail
B - Bevestigingsbout
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8. Wip de sierkap los van het bevestigingspunt boven
aan de middenstijl. Verwijder bout en vulstuk,
veerring, ankerplaat en platte ring, Fig.47. Laat
de gordel verder oprollen.

Monteren

9. Controleer de conditie van het oprolmechanisme
en de gordels, de bevestigingspunten en alle des -
betreffende bouten en ringen.

10. Controleer of de gordel correct op de geleide-
rail zit alvorens de rail in het rubber van het
achterste bevestigingspunt te steken. Zet de rail
vervolgens met de bout vast op de dorpel bij de .
middenstijl en draai de bout met het juiste kop -
pel vast, zie Technische Gegevens.

11. Rol de gordel af teneinde de bovenste bevestiging
op de middenstijl te kunnen volbrengen, Fig.48.
Draai de bout met het juiste koppel vast, zie
Technische Gegevens.

N.B: Controleer of de gordel niet gedraaid zit.

12. Breng de sierkap weer aan op het bovenste beves -
tigingspunt.

13. Plaats het oprolmechanisme in de daarvoor bestem -
de ruimte achter het bekledingspaneel en lijn het
mechanisme uit t.o.v. de bevestigingspunten (twee
pennen moeten in twee gaten van de montagesteun
vallen). Zet het oprolmechanisme vervolgens met
bout en ring vast, zie Technische Gegevens voor
het juiste aantrekkoppel.

14. Steek de geleider op de gordel, Fig.49. Steek de
dekplaat met de twee lipjes achter het bekle -
dingspaneel en druk aan de onderzijde de beves -
tigingspen in.

15. Monteer de sluiting op het stoelframe, zie Tech -
nische Gegevens voor het juiste aantrekkoppel.

N.B: Er zitten drie gaten ter plaatse in het fra -
me, waarvan de achterste twee van vastgelas -
te moeren zijn voorzien. Om deze gaten
draait het.

16. Breng de voorstoel op zijn plaats en breng de be-
vestigingsbouten aan, zie Technische Gegevens
voor het juiste aantrekkoppel.

17. Controleer de werking van de veiligheidsgordel,
terwijl de wagen op een vlakke, horizontale vloer
staat.

Fig.47 Bout van het bovenste bevestigingspunt
(sierkap verwijderd).

Fig.48 De
A
B
C

bovenste bevestiging

	

in onderdelen.
- Ankerbout
-

	

Platte

	

ring
- Ankerplaat

D -
E -

Veerring
Vulstuk-

18. Sluit
twee
maak

bij wagens met verwarmde voorstoelen
draden van het verwarmingselement aan

de
en

Fig.49 Het aanbrengen van de geleider op de gordel.

de massakabel van de accu vast. Verwijder
de beschermhoezen en sluit de motorkap.
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39 509	 VEILIGHEIDSGORDEL EN SLUITING - VOORSTOEL -
VERWIJDEREN EN MONTEREN (één)(4-deurs)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Bij wagens met verwarmde voorstoelen: open de mo-
torkap, leg beschermhoezen over de spatschermen
en maak de massakabel van de accu los. Maak onder
de stoel de twee draden van het verwarmingsele -
ment los.

2. Verwijder de vijf bouten waarmee de voorstoel op
de wagenvloer is bevestigd en neem de stoel uit
de wagen.

3. Maak de sluiting los van de stoel door de twee
'torx'-bouten met een speciale 40' sleutel (type
inbus) los te draaien, Fig.50.

4. Trek de sierkap los van het bovenste bevestigings -
punt op de middenstijl en verwijder ankerbout,
vulstuk, veerring, ankerplaat en platte ring,
Fig.51. Laat de gordel verder oprollen.

5. Verwijder de bout waarmee het oprolmechanisme
onder op de middenstijl is bevestigd en neem het
geheel met de gordel uit de wagen.

Fig.50 De twee 'torx'-bouten waarmee de sluiting
aan het stoelframe is bevestigd.

TE139145

Fig.51 Bout van bovenste bevestigingspunt.

Monteren

6. Controleer de conditie van het oprolmechanisme
evenals de bevestigingsbouten, ringen, ankerplaat
met toebehoren en gordels. Breng het oprolmecha -
nisme op zijn plaats en zet het met de bout onder
op de middenstijl vast, Fig.52. Zie Technische
Gegevens voor het juiste aantrekkoppel.

7. Rol de gordel af en zet hem ook vast op de boven -
zijde van de middenstijl. Zet de bout met het
juiste koppel vast, zie Technische Gegevens.

N.B: Controleer voordat de gordel boven wordt
vastgezet of de gordel niet gedraaid zit.

8. Breng de sierkap weer aan.

Fig.52 Het oprolmechanisme dat onder aan de mid -
denstijl moet worden bevestigd.
A - Bevestigingsbout
B - Centreerpen
C - Gat voor centreerpen
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9. Monteer de sluiting op het stoelframe, zie Tech -
nische Gegevens voor het juiste aantrekkoppel.

N.B: Er zitten ter plaatse drie gaten in het
frame, waarvan de achterste twee van vast -
gelaste moeren zijn voorzien. Om deze gaten
draait het.

10. Breng de voorstoel op zijn plaats en breng de
bevestigingsbouten aan, zie Technische Gegevens
voor het juiste aantrekkoppel.

11. Controleer de werking van de veiligheidsgordel,
terwijl de wagen op een vlakke, horizontale
vloer staat.

Fig.53 De twee gaten voor de bevestiging van de
sluiting.

12. Sluit bij wagens met verwarmde voorstoelen de
twee draden van het verwarmingselement aan, Fig.
54, en maak de massakabel van de accu vast. Ver -
wijder de beschermhoezen en sluit de motorkap.

Fig.54 Opengewerkte tekening waarin de aansluit -
stekkers van de draden van het verwarmings -
element onder de zitting zichtbaar zijn.
A - Verwarmingselement in zitting
B - Verwarmingselement in rugleuning
C - Aansluitstekkers
D - Opening in vloerbekleding

39 514	 VEILIGHEIDSGORDEL - ACHTERBANK - VERWIJDEREN
EN MONTEREN (één)(sedan)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Verwijder de achterbankzitting zoals beschreven
in Bewerking Nr. 43 776 van het Taunus '76/Corti-
na '77 werkplaatshandboek.

2. Draai de bout los waarmee gordel meetsluiting op
de wagenvloer is bevestigd en neem gordel met
sluiting uit de wagen, Fig.55.

Fig.55 Bout waarmee de gordel met sluiting op de
wagenvloer is bevestigd.
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3. Draai de bout los waarmee de gordel van het oprol -
mechanisme op de wagenvloer is vastgezet, Fig.56.

Fig.56 Bout waarmee de gordel van het oprolmecha -
nisme op de wagenvloer is bevestigd.

4. Verwijder de kap van het oprolmechanisme op de
hoedenplank, door de schroef aan de voorzijde
van de kap los te draaien, Fig.57. Licht de kap
recht omhoog en werk daarbij voorzichtig de be-
vestigingsnok aan de achterzijde met een schroe -
vedraaier los. Schuif de kap over de gordel weg.

5. Draai vanuit de bagageruimte de opgesloten moer
los, waarmee het oprolmechanisme op de montage -
steun is bevestigd, Fig.58. Neem het oprolmecha -
nisme met de gordel uit de wagen.

N.B: De bevestigingsbout van het oprolmechanisme
is op het mechanisme vastgelast, in tegen -
stelling tot de opgesloten moer die welis -
waar door nokjes is geborgd maar zonodig
toch met een sleutel kan worden losgedraaid.

Fig.57 De bevestigingsschroef van de kap over het
oprolmechanisme.

Fig.58 De door nokjes opgesloten bevestigingsmoer
van het oprolmechanisme, aan de onderzijde
van de hoedenplank.
A - Centreerpen van oprolmechanisme
B - Opgesloten moer
C - Torsiestaaf van kofferklep
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Monteren

6. Laat een helper het oprolmechanisme op zijn
plaats houden, met de bevestigingsbout recht
boven de opgesloten moer. Draai de moer vanuit
de bagageruimte op de bout; doe dit langzaam en
let op dat de centreerpen daarbij in het daar -
voor bestemde gat. komt te zitten, Fig.59. Draai
de moer tenslotte met het voorgeschreven koppel
vast, zie Technische Gegevens.

7. Schuif de gordel door de opening van de kap voor
het oprolmechanisme, druk de bevestigingsnok , aan
de achterzijde van de kap in de uitsparing en
zet de kap aan de voorzijde met de schroef vast
op de hoedenplank.

8. Zet de gordel vervolgens vast op de wagenvloer
en draai de bout met het juiste koppel vast, zie
Technische Gegevens.

N.B: Controleer eerst of de gordel niet gedraaid
zit.

9. Bevestig de gordel met sluiting eveneens op de
wagenvloer en let daarbij op het juiste gat in
de vloer; dit is in Fig.60 aangegeven. Zet de
bout met het juiste aantrekkoppel vast, zie Tech -
nische Gegevens.

10. Controleer de werking van de veiligheidsgordel,
terwijl de wagen op een vlakke, horizontale
vloer staat.

11. Breng de achterbankzitting weer aan, zoals be-
schreven in Bewerking Nr. 43 776 van het Taunus
'76/Cortina '77 werkplaatshandboek.

Fig.59 De gaten voor bevestigingsbout en centreer -
pen van oprolmechanisme, van boven gezien
door de achterruit (pijl wijst naar de
voorzijde van de wagen).
A - Gat voor bout

	

B - Gat voor pen

Fig.60 Bevestigingsgat voor gordel met sluiting
(C of D).
A - Onderste plaat rechts E - Sluiting
B - Middengordel

	

middengordel
C - Gordel/sluiting rechts F - Onderste
D - Gordel/sluiting links

	

plaat links

39 514	 VEILIGHEIDSGORDEL - ACHTERBANK - VERWIJDEREN
EN MONTEREN (één)(stationwagon)

Benodigd speciaal gereedschap: leen

1. Verwijder de achterbankzitting zoals beschreven
in Bewerking Nr. 43 776 van het Taunus '76/Cortina
'77 werkplaatshandboek.

2. Draai de bout los waarmee gordel met sluiting op
de wagenvloer is bevestigd, Fig.61, en neem gordel
met sluiting uit de wagen.

Fig.61 Bout waarmee de gordel met sluiting op de
wagenvloer is bevestigd.
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3, Draai de bout los waarmee de gordel van het oprol -
mechanisme op de wagenvloer is vastgezet, Fig.62.

4. Verwijder de kap op het bovenste bevestigingspunt
aan de bevestigingsstang. Verwijder de kap van de
achterzijde van de middelste bevestigingsbout op
de bevestigingsstang.

Fig.62 Bout waarmee de gordel van het oprolmecha -
nisme op de wagenvloer is bevestigd.

5. Draai de bout los (met ring) waarmee de ankerplaat
van de bovenste gordelbevestiging aan de bevesti -
gingsstang is gemonteerd, Fig.63.

6. Verwijder de twee bouten met ringen waarmee de
bevestigingsstang op de carrosserie is gemonteerd.

Fig.63 Bout van het bovenste bevestigingspunt op
de bevestigingsstang, sierkap verwijderd.

7. Licht de sierkap over het oprolmechanisme omhoog,
zodat de bevestigingsbout van het oprolmechanisme
zichtbaar wordt, Fig.64. Draai nu de bout met
ringen los en neem het oprolmechanisme met gordel
weg.

Fig.64 Bevestigingsbout van het oprolmechanisme,
sierkap opgelicht.
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8. Controleer de gordels, ankerplaten, stang en alle
ringen op slijtage en beschadigingen.

9. Monteer de bevestigingsstang. Het is van belang
dat de stang in de juiste stand komt te zitten,
zoals afgebeeld in Fig.65. Draai de bouten met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast, zie Tech -
nische Gegevens.

Monteren

10. Houd de centreerpen van het oprolmechanisme
recht voor het daarvoor bestemde gat in het zij -
paneel van de bagageruimte, Fig.66.

11. Breng zo de bevestigingsbout van het mechanisme
aan, met vulstuk en ringen, en zet de bout met
het juiste aantrekkoppel vast, zie Technische
Gegevens. Breng de sierkap aan.

12. Monteer de ankerplaat van de bovenste gordelbe -
vestiging met bijbehorende bout en ringen aan de
bevestigingsstang. Zet de bout met het juiste
aantrekkoppel vast, zie Technische Gegevens. Let
op dat de gordel niet gedraaid zit.

13. Breng de kap aan op het bovenste bevestigingspunt,
evenals de kap van de bout op de schroefdraad aan
de achterzijde van de steng.

14. Monteer de ankerplaat van de gordel van het op-
rolmechanisme door de bout in het gat van de wa-
genvloer te schroeven. Zet de bout met het juiste
aantrekkoppel vast, zie Technische Gegevens.

15. Monteer ook de ankerplaat van de gordel met slui -
ting met bout op de wagenvloer. Kies echter het
juiste gat in de vloer, zie Fig.67. Zet de bout
met het juiste aantrekkoppel vast, zie Technische
Gegevens.

16. Controleer de werking van de veiligheidsgordel,
met de wagen op een horizontale, vlakke grond.

17. Breng de achterbankzitting weer aan zoals be-
schreven in Bewerking Nr. 43 776 van het Taunus
'76/Cortina '77 werkplaatshandboek.

Fig.65 Juiste stand van de bevestigingsstang.
A - Bovenste boutgat
B - Boutgat bovenste gordelbevestiging
C - Onderste boutgat
X-27Smm

	

Y - 205 mm

Fig.66 De centreerpen van het oprolmechanisme.
A - Centreerpen
B - Gat voor bevestigingsbout

Fig.67 Bevestigingsgat voor gordel met sluiting.
A - Onderste plaat rechts
B - Middengordel
C - Gordel/sluiting rechts
D - Gordel/sluiting links
E - Sluiting middengordel
F - Onderste plaat links
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39 532 3VERWARMINGSELEMENT - VOORSTOELZITTING -
VERWIJDEREN EN MONTEREN (één)(zittingbe -
kleding verwijderd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

N.B: Alvorens de voorstoel te verwijderen moeten de
twee stroomdraden van het verwarmingselement
bij de aansluitstekkers onder de zitting worden
losgetrokken.

Verwijderen

1. Verwijder het plakband waarmee de achterzijde van
het verwarmingselement aan de schuimplastic stoel -
vulling is bevestigd, Fig.68.

Fia.68 Stroken plakband waarmee de achterzijde van
het verwarmingselement is vastgezet.

2. Verwijder de draadringetjes waarmee het verwar -
mingselement aan de bevestigingsstang van de
stoelvulling is bevestigd, Fig.69.

3. Neem het verwarmingselement weg en schuif de
stang van het element uit de zoom.

Monteren

4. Schuif de stang in de zoom van het verwarmings -
element.

5. Leg het verwarmingselement met de thermostaat om-
laag gekeerd op de stoelvulling, Fig.70. Maak ele -
ment en stang vast aan de bevestigingsstang van
de stoelvulling met drie nieuwe draadringetjes.

6. Maak de achterzijde van het verwarmingselement
met behulp van twee brede stroken stevig plakband
vast en let daarbij op dat het element zonder
plooien maar niet te strak komt te zitten. Het
element moet namelijk voldoende kunnen meegeven
als iemand op de zitting plaats neemt.

N.B: Let op dat bij het aanbrengen van de zitting -
bekleding het verwarmingselement vrij van
plooien en omgebogen hoeken blijft, zodat er
geen kortsluiting in kan optreden met moge -
lijk brand tot gevolg.

VERGEET niet na het aanbrengen van de stoel beide
stroomdraden onder de zitting weer aan te
sluiten en de werking van de stoelverwarming
te controleren.

Fig.69 De drie draadringetjes waarmee de stang van
het verwarmingselement aan de bevestigings -
stang van de stoelvulling is bevestigd.

Fig.70 De thermostaat van het verwarmingselement
moet naar de stoelvulling zijn gekeerd.
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39 534 3 VERWARMINGSELEMENT - VOORSTOELRUGLEUNING
- VERWIJDEREN EN MONTEREN (één)(rugleuning -
bekleding verwijderd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

N.B: Alvorens de voorstoel te verwijderen moeten de
twee stroomdraden van het verwarmingselement
bij de aansluitstekkers onder de zitting worden
losgetrokken.

Verwijderen

1. Verwijder het plakband waarmee de onderzijde van
het verwarmingselement aan de schuimplastic vul -
ling van de leuning is bevestigd, Fig.71.

Fig.71 Stroken plakband waarmee de onderzijde van
het verwarmingselement is vastgezet..

2. Verwijder de draadringetjes waarmee het verwar -
mingselement en de stang daarvan aan de bevesti -
gingsstang van de rugleuningvulling is bevestigd,
Fig.72.

3. Neem het verwarmingselement weg en schuif de
stang uit de zoom.

Monteren

4. Schuif de stang in de zoom van het verwarmings -
element.

5. Leg het verwarmingselement met de draad naar de
onderzijde van de rugleuning en de stang tegenover
de bevestigingsstang op de vulling van de rugleu -
ning. De thermostaat moet naar de vulling zijn
gekeerd.

6. Maak element en stang vast aan de bevestigings -
stang van de vulling met behulp van drie nieuwe
draadringetjes.

7. Maak de onderzijde van het verwarmingselement met
twee brede stroken stevig plakband vast en let
daarbij op dat het element plooivrij doch niet te
strak komt te zitten. Het element moet namelijk
voldoende kunnen meegeven als iemand op de stoel
plaats neemt.

N.B: Let op dat bij het aanbrengen van de rugleu -
ningbekleding het verwarmingselement vrij
van plooien en omgebogen hoeken blijft, zo-
dat er geen kortsluiting in kan optreden met
mogelijk brand tot gevolg.

VERGEET niet na het aanbrengen van de stoel beide
stroomdraden onder de zitting weer aan te
sluiten en de werking van de stoelverwarming
te controleren.

Fig.72 De drie draadringetjes waarmee het verwar -
mingselement aan de bevestigingsstang van
de leuningvulling is bevestigd.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Aantrekkoppels

Nm ft

	

lb

'tori'-bouten van sluiting veiligheidsgordel

	

op voorstoel 25 - 30 18,4 -

	

22,1

Bout van sluiting met gordel voor achterbank op wagenvloer - sedan 30 - 40 22,1 - 29,5

- stationwagon 30 - 40 22,1 - 29,5

Bout bovenste gordelbevestiging op middenstijl

	

- 2- en 4-deurs 30 - 40 22,1 - 29,5

Bout bovenste gordelbevestiging op bevestigingsstang - achter 30 - 40 22,1 -•29,5

Bout geleiderail

	

veiligheidsgordel

	

- 2-deurs 30 - 40 22,1 - 29,5

Bout veiligheidsgordel op wagenvloer - achter - sedan 30 - 40 22,1 - 29,5

- achter - stationwagon 30 - 40 22,1 - 29,5

Bout oprolmechanisme - vóór - 2-deurs 30 - 40 22,1 - 29,5

- vóór - 4-deurs 30 - 40 22,1 - 29,5

- achter - stationwagon 30 - 40 22,1 - 29,5

Bout oprolmechanisme - achter - sedan 30 - 40 22,1 - 29,5

Bouten bevestigingsstang stationwagon op carrosserie - boven 30 - 40 22,1 - 29,5

- beneden 30 - 40 22,1 - 29,5
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