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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS...

EN KOPLAMPSPROEhERS'

ALGEMENE BESCHRIJVING

Fig. 2 Verlichting, richtingaanwijzers, claxon, ruitewissers/-sproeiers en koplampsproeiers.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

'ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

De voorste richtingaanwijzerlampen van de Taunus/Cortina'80 modellen zijn van een nieuw ontwerp. De lampen
zijn groter uitgevoerd en naast de koplampen op de voorspatschermen gemonteerd; de gloeilampen hebben een
bajonetfitting en zijn bereikbaar nadat het lamphuis van het spatscherm is verwijderd.

De achterlichtunits van de Sedan/Coach zijn eveneens vergroot om een groter glasoppervlak te verkrijgen en
de inbouw van een mistachterlamp mogelijk te maken. De gloeilampen zijn vanuit de bagageruimte bereikbaar.
Alle gloeilampen bevinden zich op een plaat die met verende klemmen is bevestigd, zodat de lampen gemakke -
1 i' j k kunnen worden vervangen.

De ruitewissers zijn, afhankelijk van de modeluitvoering, voorzien van een intervalschakeling óf een
schakeling om de wissers kortstondig te laten werken. De intervalwerking wordt bediend door een achter het
instrumentenpaneel gemonteerd relais, dat de wissers met tussenpozen van ca. 5 sekonden even laat werken.
Om de intervalwerking in te schakelen, dient de bestuurder het ruitewisserhendel vanuit de 'uit'-stand
omlaag te bewegen. Bij uitvoeringen zonder intervalschakeling kan men de wissers kortstondig laten werken
door het ruitewisserhendel - tegen de veerdruk in - vanuit de 'uit'-stand omlaag te bewegen. De wissers
werken zolang het hendel ingedrukt wordt gehouden en bij het loslaten ervan keren de wissers automatisch
terug in de ruststand.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

.EN KOPLAMPSPROEIERS

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Met het oog op de veiligheid dient bij de meeste werkzaamheden die in dit hoofdstuk zijn beschreven
de accu te worden losgekoppeld. Wanneer de accu losgekoppeld is geweest, moet het klokje (indien ge-
monteerd) na beëindiging van de werkzaamheden weer op tijd worden gezet.

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

Bij de periodieke onderhoudsbeurten moeten de volgende punten worden gecontroleerd:

Koplampafstelling

1. Controleer en corrigeer zonodig de afstelling van de koplampen.
Di't is ook noodzakelijk als de stelschroeven zijn verdraaid of na het vernieuwen van de koplampen.

2. Wanneer u niet over speciale afstelapparatuur beschikt, kunt u de koplampen m.b.v. een projektiebord
afstellen, zoals in hoofdstuk 32 van het werkplaatshandboek Taunus'76/Cortina'77 is beschreven.
Bij het afstellen dienen de wettelijke voorschriften die op dit punt gelden in acht te worden genomen.

Koplamp- en ruitesproeiers

1. Controleer de werking van de sproeiers. Let er op dat de sproeiers niet zijn verstopt.

2. Controleer en corrigeer zonodig de afstelling van de sproeiers.

Verlichting, claxon(s) en ruitewissers

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

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Gereedschap

	

Benaming

Afstelgereedschap voor koplampsproeiers
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS .

EN KOPLAMPSPROEIERS

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 INHOUD	 —	 DEEL 'A'

VERLICHTING,

	

RICHTINGAANWIJZERS,

	

CLAXON,
RUITEWISSERS/-SPROEIERS EN KOPLAMPSPROEIERS

Beschreven
in

	

dit
hoofdstuk

Opgenomen
in

Bewerking nr.

Betreft
uitsluitend

Taunus/
Cortina'80

32225 Richtingaanwijzer - voor -
verwijderen en monteren

	

(één)

32228 Richtingaanwijzer - zijkant -
verwijderen en monteren

	

(één)

32237 Gloeilamp van

	

richtingaanwijzer - voor -
vervangen

	

(één)

32305 Achterlichtunit

	

(Sedan/Coach)

	

-
verwijderen en monteren

32313 Glas

	

van

	

achterlichtunit

	

(Sedan/Coach)

	

-
vervangen

32315 Lamphouder van achterlichtunit

	

(Sedan/Coach)

	

-
verwijderen en monteren

32 317 Gloeilamp van

	

achterlichtunit

	

(Sedan/Coach)

	

-
vervangen

X

X

X

-

-

X

32 225

(

	

32

	

305

32

	

305

X

X

X

X

X

X

X

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN — INHOUD — DEEL 'B'

VERLICHTING,

	

RICHTINGAANWIJZERS,

	

CLAXON,
RUITEWISSERS/-SPROEIERS

	

EN

	

KOPLAMPSPROEIERS
Beschreven

in

	

dit
Opgenomen

in bepaalde
Ook van

	

toepassing op
uitvoeringen

hoofdstuk Bewerking nr. van de volgende modellen -
series:

<
t-
cn
w

L^

r^
-

H

o
U

W

ao

-
-
cc
a.

U

^N

r ^-
-

cn Z
o-
z
Q o
f- U

cc

-
n
Q
z

cc
C^

32 351

	

Mistachterlamp

	

(Stationcar)
verwijderen en monteren X X X X X X

32 353

	

Gloeilamp van mistachterlamp
(Stationcar)

	

- vervangen - 32

	

351 X X X X X

32 638

	

Slangen van

	

ruitesproeiers

	

(voor)

	

-
vervangen X X X X X X

32 638

	

Slang van

	

ruitesproeier

	

(achter)

	

-
vervangen X X
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VERLICHTING,RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING	 —	 DEEL 'A'

32 225	 RICHTINGAANWIJZER - VOOR - VERWIJDEREN
EN MONTEREN (één)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Draai vanuit het motorcompartiment de bevesti -
gingsmoer 'A' (Fig. 2) aan de achterzijde van
het richtingaanwijzerhuis los.

3. Trek het richtingaanwijzerhuis uit het voor -
spatscherm.

4. Draai de lamphouder los en verwijder gloeilamp
en houder uit het richtingaanwijzerhuis; Fig.
3.

Monteren

5. Monteer gloeilamp en houder in het richting -
aanwijzerhuis en let er daarbij op dat de
rubber hoes goed over de lamphouder wordt
geschoven.

6. Plaats het richtingaanwijzerhuis in de opening
van het spatscherm en monteer de bevestigings -
moer; draai de moer met de hand vast.

7. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm -
hoezen en sluit de motorkap. Controleer de
werking van de richtingaanwijzer.

32 237	 GLOEILAMP VAN RICHTINGAANWIJZER - VOOR -
VERVANGEN (één)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Draai vanuit het motorcompartiment de bevesti -
gingsmoer aan de achterzijde van het richting-
aanwijzerhuis los.

2. Trek het richtingaanwijzerhuis uit het voor -
spatscherm.

3. Draai de lamphouder los en verwijder gloeilamp
en houder uit het richtingaanwijzerhuis; Fig.
3.

4. Verwijder de gloeilamp uit de lamphouder;
Fig. 4. De lamp is voorzien van een bajonet -
fitting.

Monteren

5. Monteer de nieuwe gloeilamp in de lamphouder.

6. Monteer gloeilamp en houder in het richting -
aanwijzerhuis en let er daarbij op dat de
rubber hoes goed over de lamphouder wordt
geschoven.

7. Plaats het richtingaanwijzerhuis in de opening
van het spatscherm en monteer de bevestigings -
moer; draai de moer met de hand vast.

8. Controleer de werking van de gloeilamp.

Fig. 2 A - Bevestigingsmoer van richtingaanwijzer -
huis

Fig. 3 A - Richtingaanwijzerhuis
B - Lamphouder en gloeilamp

Fig. 4 A - Richtingaanwijzerhuis
B - Gloeilamp
C - Lamphouder
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

DEEL 'A'

32 305	 ACHTERLICHTUNIT (SEDAN/COACH) -
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 vanuit de bagageruimte de lamphouder,
die alle gloeilampen en gedrukte bedradingcir -
cuits bevat, door zijdelings druk uit te oefe -
nen op de rand van de houder (zie Fig. 5) om
de bevestigingsklemmen op het lamphuis los te
maken.

3. Maak de twee stekkerblokken los van de lamp -
houder.

4. Verwijder de schroeven, moeren en ringen waar -
mee het lamphuis is bevestigd (Fig. 6) en trek
het huis met de pakking uit de opening in het
achterpaneel.

Monteren

5. Breng het lamphuis op zijn plaats en zet het
met de schroeven, moeren en ringen vast.

6. Sluit de twee stekkerblokken op de lamphouder
aan.

7. Klem de lamphouder vast op het lamphuis.

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

32 317	 GLOEILAMP VAN ACHTERLICHTUNIT (SEDAN/
COACH) - VERVANGEN (één)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Verwijder vanuit de bagageruimte de lamphouder,
die alle gloeilampen en gedrukte bedradingcir -
cuits bevat, door zijdelings druk uit te oefe -
nen op de rand van de houder (zie Fig. 5) om
de bevestigingsklemmen op het lamphuis los te
maken.

2. Verwijder de defekte gloeilamp en werp deze
weg; Fig. 7. De gloeilampen zijn van het
bajonettype.

Monteren

4. Monteer de nieuwe gloeilamp.

5. Klem de lamphouder vast op het lamphuis.

6. Controleer de werking van de gloeilamp.

Fig. 5 Lamphouder losmaken door in de richting
van de pijl te drukken.

Fig. 6 Huis van achterlichtunit.

Fig. 7 Plaats van de gloeilampen in de lamphouder:

A - Richtingaanwijzer D - Achterlicht
B - Achteruitrijlamp E - Stop-/
C - Mistachterlamp achterlicht
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING	 —	 DEEL 'B'

32 351	 MISTACHTERLAMP (STATIONCAR) -
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 bedrading los van de lamp.

3. Verwijder de bevestigingsmoer en de getande
ring en neem de lamp van de wagen; Fig. 8.

4. Verwijder de twee bevestigingsschroeven van
het lampglas en neem dit weg. Verwijder de
gloeilamp; deze is voorzien van een bajonet -
fitting.

Monteren

5. Monteer de nieuwe gloeilamp. Breng het lamp-
glas aan en zet dit met twee schroeven vast.

6. Monteer de lamp op de wagen en zet hem met de
getande ring en de moer vast. Controleer of
de lamp goed is gericht.

7. Sluit de bedrading op de lamp aan. Sluit de
accu aan en controleer de werking van de
lamp.

8. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

32 638	 SLANGEN VAN RUITESPROEIERS (VOOR) -
VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

2. Maak de slangen los van de sproeiers en de
pomp.

3. Verwijder de slangen uit de klemmen op de
carrosserie en neem ze weg.

Monteren

4. Sluit de slangen op de sproeiers en de pomp
aan en monteer ze in de klemmen op de carros -
serie; Fig. 9.

5. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

6. Controleer de werking van de ruitesproeiers.

32 638	 SLANG VAN RUITESPROEIER (ACHTER) -
VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

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

Fig. 8 Mistachterlamp.

Fig. 9 Slang op ruitesproeier aansluiten.

TE/32/32
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

DEEL 'B'

2. Open de achterklep, wip de klemmen van het
bekledingspaneel aan de binnenzijde van de
achterklep voorzichtig los en verwijder het
paneel.

3. Verwijder het bekledingspaneel van de achter -
zijde van het dak, zoals is beschreven in
Bewerking nr. 43 746.

4. Trek de waterslang los van het sproeierpijpje
en bevestig zorgvuldig een stuk koord van
voldoende lengte aan het uiteinde van de
slang; Fig. 10.

Verwijder de slang uit de klemmen op het
achterklepscharnier. Trek de slang en het
koord door de achterklep, tot het koord zich
op de plaats van de slang bevindt.

Draai de schroeven van het afsluitpaneel
zodanig dat de sleuven vertikaal staan en
verwijder het paneel.

Fig. 10 A - Koord
B - Slang
C - Verbinding

slang-koord

D - Doorvoerrubber
E - Beschermhoes
F - Koord

5.

6.

7. Maak de rubber klemband los en verwijder het
reservoir voorzichtig uit de steun.

8. Maak de slang los van de pomp en voorkom
daarbij dat er water uit het reservoir stroomt.
Bevestig een stuk koord van voldoende lengte
aan het uiteinde van de slang.

9. Trek de slang en het koord door de achterste
dakstijl, tot het koord zich op de plaats van
de slang bevindt. Maak de slang los van de
koorden in de achterste dakstijl en de achter-
klep en verwijder de slang.

Monteren

10. Bevestig de slang aan het koord in de achter -
ste dakstijl en trek de slang door de stijl,
tot het uiteinde op de pomp kan worden aange -
sloten

11. Verwijder het koord en sluit de slang op de
pomp aan. Plaats het reservoir in de steun
en zet het met de rubber klemband vast.
Breng het afsluitpaneel aan en monteer het
doorvoerrubber in de achterklep.

12. Bevestig de slang aan het koord in de achter-
klep en trek de slang door de achterklep, tot
het uiteinde zich bij de sproeier bevindt.
Verwijder het koord. Klem de slang aan het
achterklepscharnier en zorg er daarbij voor
dat de beschermhoes over het scharnier loopt.
Sluit de slang op de sproeier aan.

13. Monteer het achterklepbekledingspaneel en
het achterste dakbekledingspaneel (zie hier-
voor Bewerking nr. 43 746).

14. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm-
hoezen en sluit de motorkap. Controleer de
werking van de ruitesproeier.
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VERLICHTING, RICHTINGAANWIJZERS,
CLAXON, RUITEWISSERS/-SPROEIERS

EN KOPLAMPSPROEIERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Verlichting

Koplampen, type

	

..

	

.	 Rechthoekig, 'semi-sealed been'00	00

Achteruitrijlampen	 Twee, ingebouwd in achterlichtunits

Gloeilampentabel

Omschrijving Aantal
Vermogen in

FittingWatt

Koplampen	 2 40/45 Met klemring

Koplampen

	

(Halogeen)	 2 55/60

bevestigd

Met klemring

Verstralers

	

(Halogeen)	 2 55

bevestigd

Met klemveer

Stads-/parkeerlichten	 2 4

bevestigd

Bajonet

Richtingaanwijzers

	

(voor)	 2 ..

	

21 Bajonet

Richtingaanwijzers

	

(achter)	 2 21 Bajonet

Zijknipperlichten

	

(indien

	

gemonteerd)	 2 4 Bajonet

Achterlichten	 2 5 Bajonet

Stop/-achterlichten	 2 21/5 Bajonet

Kentekenplaatverlichting	 2 4 Bajonet

Achteruitrijlampen	 2 21 Bajonet

Mistachterlamp(en)	 1/2 21 Bajonet

Ruitewissers

Motor (voor), type

	

..

	

..

	

00	 Elektromotor met 2 snelheden en ingebouwd
ruststandcontact

Motor (achter), type	 Elektromotor met 1 snelheid en ingebouwd
ruststandcontact

Claxon	 Een of twee claxons, afhankelijk van
modeluitvoering

	

.
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