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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Taunus/Cortina'80 modellen zijn wat betreft binnenverlichting, instrumenten, bedieningsorganen op dash -
board en zendelementen gelijk aan de voorgaande modellen, met uitzondering van het klokje dat bij de meest
luxueuze uitvoeringen thans in een nieuw console is gemonteerd, middenonder het dashboard.

Enige reparatiewerkzaamheden die niet in het Taunus'76/Cortina ' 77 werkplaatshandboek zijn opgenomen, worden

in dit hoofdstuk beschreven.

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

Bij de periodieke onderhoudsbeurten moeten de volgende

Binnenverlichting

1. Controleer de werking van de interieurverlichting,
de instrumentenverlichting, de consoleverlichting
en de verlichting van het keuzehendelkwadrant bij
wagens met automatische transmissie.

2. Controleer de werking van alle controlelampjes.

punten worden gecontroleerd:

Instrumenten en bedieningsorganen

1. Controleer de werking van alle instrumenten en
bedieningsorganen, inclusief die voor de kop -
lampsproeiers, achterklepwisser en -sproeier
(op stationcar) en eventuele accessoires.

2. De werking van de snelheidsmeter dient hetzij
d.m.v. een proefrit hetzij op een rollentest -
bank te worden gecontroleerd.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Gereedschap Benaming

Sleutel

	

voor verwijderen en monteren van
opsluitring van

	

tankvlotterelement

	

in
benzinetank
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- 	 INHOUD	 DEEL 'A'

BINNENVERLICHTING,

	

INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD
EN ZENDELEMENTEN

Beschreven
in

	

dit
hoofdstuk

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Betreft
uitsluitend

Taunus/
Gortina ' 80

33 374

	

Klokje - verwijderen en monteren
(alleen bij meest

	

luxueuze uitvoeringen)

33 527

	

Schakelaar van

	

laadruimteverlichting -
verwijderen en monteren

33

	

713

	

Relais van koplampsproeiers -
verwijderen en monteren

33

	

714

	

Relais van achterruitwisser en -sproeier

	

-
verwijderen en monteren

33

	

717

	

Intervalrelais

	

van

	

ruitewissers

	

-
verwijderen en monteren

33

	

722

	

Relais

	

van

	

richtingaanwijzers en
alarmknipperlichten - verwijderen
en monteren

33

	

726

	

Relais van achterruitverwarming -
verwijderen en monteren

X

X

-

X

X

-

33

	

717

33

	

717

33

	

722

X

X

X

X

X

X

X

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- INHOUD -- DEEL 'B'

BINNENVERLICHTING,

	

INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD
EN ZENDELEMENTEN

Beschreven
in

	

dit
hoofdstuk

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Ook van toepassing op
bepaalde uitvoeringen
van de volgende modellen -
series:

u,

o

-,.r---
.or

co

-

¢

N
W

^-

f--
cc
o
V
N
W

-
cc
a.
¢
U

cn z
^ —
Z I-

¢o
F- U

co
¢
z

'
C7

33 513

	

Slotcilinder van contactslot -
verwijderen en monteren X X X X X X

33 768

	

Solenoideklep ter voorkoming van
nadieselen - verwijderen en
monteren X X X X X X

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 33-3

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN O.P DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING	 DEEL 'A'

33 374	 KLOKJE	 -	 VERWIJDEREN EN MONTEREN

(alleen bij meest luxueuze uitvoeringen)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Licht het klokje met twee passende schroeve -
draaiers uit de middenconsole.

3. Maak de aansluitdraden aan de achterzijde van
het klokje los; Fig. 1.

Monteren

4. Sluit de bedrading op het klokje aan.

5. Plaats het klokje in de console.

6. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm -
hoezen en sluit de motorkap. Zet het klokje
gelijk en controleer de werking.

33 527	 SCHAKELAAR VAN LAADRUIMTEVERLICHTING	 -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Open de achterklep en verwijder het bekledings -
paneel van de achterzijde van het dak, zoals
is beschreven in Bewerking nr. 43 746.
Verwijder de twee moeren waarmee de schakelaar
aan het achterklepscharnier is bevestigd; zie
Fig. 2.

3. Verwijder de schakelaar van het scharnier en
maak de voedingsdraad los; zie Fig. 3.

Monteren

4. Sluit de voedingsdraad aan op de schakelaar en
plaats de schakelaar op het achterklepscharnier.

5. Zet de schakelaar met twee moeren vast en ver -
geet daarbij niet de massadraad onder een van
de moeren te monteren, zoals in Fig. 2 is afge -
beeld. Monteer het bekledingspaneel tegen het
dak.

6. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm-
hoezen en sluit de motorkap.

Fig. 1 Klokje uit middenconsole verwijderen.

A - Aansluitdraden

	

C - Klokje
B - Verlichting

	

D - Bevestigingsklem

Fig. 2 A - Bevestigingsmoeren van schakelaar
B - Schakelaar
C - Massadraad

7. Controleer de werking van de schakelaar.

	

Fig. 3 Schakelaar verwijderen en voedingsdraad
losmaken.

A - Schakelaar

	

B - Voedingsdraad
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

DEEL 'A'

33 717	 INTERVALRELAIS VAN RUITEWISSERS	 -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Verwijder de vier schroeven waarmee het boven -
ste gedeelte van de middenconsole tegen het
dashboard is bevestigd en laat de console
zakken.

3. Maak aan de bestuurderszijde het isolatie -
paneel onder het dashboard los. Het paneel is
met klemmen bevestigd.

4. Steek uw hand vanaf de onderzijde achter het
dashboard en maak het relais los; dit is met
een klem op de relaissteun B (zie Fig. 4)
bevestigd. Maak het stekkerblokje los van het
relais en verwijder dit.

Monteren

5. Sluit het stekkerblokje op het relais aan.

6. Klem het relais op de steun.

7. Monteer het isolatiepaneel onder het dashboard.
Zet het bovenste gedeelte van de middenconsole
met vier schroeven op het dashboard vast.

8. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm -
hoezen en sluit de motorkap. Test de werking
van het relais.

33722	 RELAIS VAN RICHTINGAANWIJZERS EN ALARM -
KNIPPERLICHTEN - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak het isolatiepaneel onder het dashboard
los en verwijder het paneel.

3. Maak het relais los van de steun van het motor -
kapontgrendelhendel (zie Fig. 5); het relais is
met een klem op de steun bevestigd.

4. Maak het stekkerblokje los van het relais en
verwijder dit.

Monteren

5. Sluit het stekkerblokje op het relais aan.
Klem het relais op de steun van het motorkap-
ontgrendelhendel.

6. Plaats het isolatiepaneel tegen de onderzijde
van het dashboard en klem het paneel vast.

7. Sluit de accu aan en test de werking van het
relais. Verwijder de spatschermhoezen en sluit
de motorkap.

Fig. 4 A - Relais
B - Steun

Fig. 5 A - Relais van achterruitverwarming
B - Relais van richtingaanwijzers en

alarmknipperlichten
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING	 —	 DEEL 'B'

33 513	 SLOTCILINDER VAN CONTACTSLOT -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Verwijder de bovenste en onderste stuurkolom -
kap; Fig. 6.

3. Steek de sleutel in het contactslot en draai
hem in stand '1' (accessoires). Hierdoor wordt
de borgring van de slotcilinder in lijn gebracht
met de nok in het huis.

4. Steek een passend stuk gereedschap, zoals een
kraspen, in het gat van het slotcilinderhuis
(Fig. 7) en druk het bladveertje van de slot -
cilinder in. Trek daarbij aan de sleutel tot
de complete slotcilinder (binnen- en buiten -
cilinder) uit het huis is verwijderd.

N.B.:

	

Het kan nodig zijn om de sleutel iets
heen en weer te draaien, teneinde de slot -
cilinder in lijn te brengen met de nok in het
slotcilinderhuis en zodoende het verwijderen
van binnen- en buitencilinder mogelijk te
maken.

5. Druk de sleutel geheel in de slotcilinder en
verwijder de borgring. Controleer of de borg -
ringgroef in de binnencilinder onbeschadigd
is, omdat anders de juiste stand van de borg -
ring bij latere montage ongunstig wordt bein-
vloed.

Fig. 6 Bovenste stuurkolomkap verwijderen.

Fig. 7 Gat in het huis van het contactslot waar -
door het bladveertje van de slotcilinder
kan worden ingedrukt.

6. Trek de sleutel ca. 5 mm (0.2 in) naar buiten.
Hierdoor wordt een extra veiligheidspal (Fig.
8), die tegen een schuine kant van de buiten -
cilinder rust, op gelijke hoogte met de binnen -
cilinder gebracht.

7. De binnencilinder kan nu uit de buitencilinder
worden verwijderd.

Als de sleutel geheel wordt verwijderd, zullen
de veiligheidspallen en veren in de binnen -
cilinder vrijkomen.

Fig. 8 Binnencilinder met volledig ingestoken
sleutel, waardoor de extra veiligheidspal
naar buiten wordt gebracht.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

DEEL '

Monteren

8. Steek de sleutel volledig in de binnencilinder
en trek hem daarna ca. 5 mm (0.2 in) terug,
zodat de extra veiligheidspal (zie Fig. 8) ge-
lijk komt te liggen met de cilinder.

9. Schuif de binnencilinder in de afgebeelde
stand (Fig. 9) in de buitencilinder. De binnen -
cilinder kan slechts in één stand worden gemon -
teerd. Daarbij komt de veiligheidspal tegen de
schuine rand van de buitencilinder te rusten.

N.B.: Als te veel kracht nodig is om de binnen -
cilinder in de buitencilinder te monteren, moet
de juiste montagestand van de onderdelen worden
gecontroleerd.

10. Controleer bij volledig ingestoken sleutel of
de sleutel en de binnencilinder van stand '0'
naar stand '111' kunnen worden gedraaid. Fig. 9 Binnencilinder in buitencilinder monteren.

11. Draai de sleutel in stand '1' (accessoires)
en monteer de borgring. De open zijde van de
ring moet corresponderen met de spiebaan van
de buitencilinder, zoals in Fig. 10 wordt ge-
toond.

Fig. 10 Borgring monteren.

12. Monteer de complete slotcilinder in het huis,
zoals in Fig. 11 is afgebeeld. Druk de slot -
cilinder volledig in het huis en controleer
of de bladveer in de uitsparing van het huis
valt.

13. Evenals bij het verwijderen kan het nodig zijn
om de sleutel iets heen en weer te draaien,
zodat de cilinder en de nok in het huis in
lijn worden gebracht.

14. Controleer de werking van het contactslot door
de sleutel in alle standen te draaien. Indien
het slot goed werkt, kan de sleutel in stand
'0' gedraaid en daarna verwijderd worden.

15. Monteer de bovenste en onderste stuurkolomkap.

16. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm-
hoezen en sluit de motorkap. Fig. 11 Huis en slotcilinder moeten voor het

monteren in lijn worden gebracht.
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BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN,
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

DEEL 'B'

33 768 SOLENOIDEKLEP TER VOORKOMING VAN NADIESELEN -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak de voedingsdraad van de solenoideklep los;
Fig. 12.

3. Schroef de solenoïdeklep uit de carburateur.

Monteren

Monteer de solenoideklep met de afdichtring op
de carburateur en zet de klep vast met 6 Nm
(0,6 kgf.m) (4 lbf.ft) door een passende sleu -
tel op de zeskant van het solenoTdehuis te
plaatsen.

Sluit de voedingsdraad op de solenoideklep
aan.

6. Sluit de accu aan en test de werking van de
klep door het contact aan en weer uit te zetten.
De klep werkt goed wanneer men de plunjer voelt
bewegen.

7. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

Fig. 12 Montage van de solenoideklep.

4.

5.

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 33-8

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



BINNENVERLICHTING, INSTRUMENTEN, .
BEDIENINGSORGANEN OP DASHBOARD EN ZENDELEMENTEN

TECHNISCHE GEGEVENS

GLOEI LAMPENTABEL

Omschrijving Hoeveelheid
Vermogen

	

in
Fitting

Watt

Waarschuwingslampjes

	

(instrumentengroep) .. .. .. 5 1,3 Glazen voet

Waarschuwingslampjes

	

(schakelaars)

	

-

.. .. .. 1 1,3 Glazen voetachterruitverwarming

	

.. .. ..

alarmknipperlichten

	

.. .. .. .. .. .. 1 1,3 Glazen voet

remsysteem ..

	

..

	

.. .. .. .. .. .. 1 1,3 Glazen voet

Verlichting van instrumentenpaneel .. .. .. .. 3/4/5 2,6 Glazen voet

Verlichting van

	

klokje -

.. .. .. .. ..Luxe

	

uitvoeringen

	

..

	

.. D.m.v.

	

verlichting

	

in

	

instrumentenpaneel

Overige

	

uitvoeringen

	

.. .. .. .. .. .. 1 1,4 Bajonet

Keuzeschaalverlichting
.. .. .. .. .. 1 1,4 Bajonet(automatische

	

transmissie)

Verlichting van sigarette-aansteker .. .. .. .. 1 1,4 Bajonet

Verlichting

	

van handschoenenkastje .. .. .. .. 1 2 Bajonet

Verlichting

	

van bagageruimte .. .. .. .. .. 1 10 Bajonet

Interieurverlichting

	

..

	

.. .. .. .. .. .. 1/2 10 Bajonet

1 _
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