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VERWARMING/VENTILATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING

De wagens van de Taunus/Cortina ' 80- model lenserie kunnen, afhankelijk van het land van bestemming, zijn

uitgerust met de volgende 3 verwarmings- en ventilatiesystemen:

a) Standaard verwarmingssysteem (normale uitrusting)

Voor sommige landen met extreme klimaten:

b) H.D. - verwarmingssysteem: verwarming met grotere capaciteit (H.D. = Heavy Duty).

c) Uitsluitend ventilatiesysteem: alleen toevoer van buitenlucht mogelijk, geen verwarmingsradiateur

ingebouwd.

Ten opzichte van de Taunus'76 / Cortina'77- modellen is het verwarmings- en ventilatiesysteem op twee

punten ingrijpend gewijzigd:

1. In het midden van het dashboard zijn extra verstelbare roosters aangebracht, waaruit frisse lucht

stroomt.

De temperatuur van de lucht die uit de buitenste roosters stroomt, is bij alle wagens regelbaar.

Ir de rubrieken "Algemene beschrijving" en "Werkingsprincipe" worden alle systemen behandeld.
in de rubriek "Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden" wordt echter alleen het standaard verwarmingssysteem
behandeld, omdat de reparatiemethode voor alle drie systemen gelijk is. Het verschil tussen het standaard -

en het H.D.-verwarmingssysteem bestaat daaruit, dat het laatste systeem met een grotere verwarmingsradiateur

(warmte-uitwisselaar) is uitgerust.

Het verwarmingshuis met de aanjager en de verwar -

mingsradiateur (bij type "c" alleen met aanjager)
is in de motorruimte tegen het schutbord gemonteerd;
zie Fig. 1. Wagens met links en rechts stuur hebben
in spiegelbeeld gemonteerde verwarmingshuizen, met
dien verstande dat het huis telkens aan de passa -
gierszijde is ingebouwd. Voor de reparatiemethode
levert dit echter geen verschil op.

Fig. 1 Verwarmingshuis met ingebouwde aanjager
en verwarmingsradiateur.

Bedieningsorganen - verwarming/ventilatie (Fig. 	 2)

A = Regelhandel voor luchtverdeling

B = Regelhandel voor luchttoevoer en aanjager -
schakelaar (3 snelheden)

C = Regelhandel voor temperatuur

a = Regelbereik van aanjager

b = Luchti-ilaatklep geopend (laagste aanjager -
toerental)

c = Luchtinlaatklep gesloten. Er stroomt geen
lucht (warm of koud) uit de ontdooiingssleuven
of naar de beenruimte; toevoer naar de ventila -
tieroosters is echter mogelijk. Door het handel
in deze stand uit te trekken, wordt het aanja -
gertoerental verhoogd.

Fig. 2 Bedieningsorganen van verwarming/ventilatie.
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VERWARMING/VENTILATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Ventilatie	 (Fig.	 3en 4)

Via de buitenste en middelste luchtroosters stroomt
ook bij gesloten luchtinlaatklep (regelhandel voor
luchttoevoer en aanjagerschakelaar tot aanslag naar
rechts geschoven) lucht in het interieur (indien
de roosters geopend zijn).

Verwarmings- en ventilatiesysteem:

Door de middelste luchtroosters stroomt, onafhanke -
lijk van de stand van het temperatuurregelhandel,
buitenlucht in het interieur (indien de roosters
geopend zijn).

Verwarming:

Door de buitenste luchtroosters stroomt, al naar
de stand van het temperatuurregelhandel, warme of
koude lucht. Bij wagens die alleen met een venti -
latiesysteem zijn uitgerust, stroomt uit de buiten -
ste roacters uitsluitend koude lucht.

WERKINGSPRINCIPE

Standaard- en H.D. -verwarmingssysteem

Bij draaiende motor wordt via een slang warm koel -
water naar de verwarmingsradiateur toegevoerd. Na
het passeren van de verwarmingsradiateur wordt het
koelwater via een retourslang naar de waterpomp
teruggevoerd. Buitenlucht stroomt via het rooster
tussen motorkap en voorruit in het verwarmingshuis,
wordt door de verwarmingsradiateur verwarmd en ver -
volgens naar het luchtverdeelhuis in het interieur
geleid; Fig. 5. Afhankelijk van de rijsnelheid en
de individuele behoeften moet de aanjagermotor met
laag, middelhoog of hoog toerental draaien.

Fig. 3 Buitenste luchtrooster.

Fig. 4 Middelste luchtrooster (alleen frisse
lucht).

De regelhandels op het bedieningspaneel zijn door
kabels met de regelkleppen verbonden.

De temperatuurregelklep bevindt zich in het ver -
warmingshuis. Door middel van het met deze klep
verbonden handel op het bedieningspaneel kan de
luchtstroom hetzij via de verwarmingsradiateur
(warme lucht), hetzij via een afzonderlijk kanaal
in het verwarmingshuis (koude lucht) naar het
luchtverdeelhuis worden gevoerd; zie Fig. 5.

Fig. 5 Temperatuurregelhandel.
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VERWARMING/VENTILATIE

WERKINGSPRINCIPE	 (vervolg)

Een in het luchtverdeelhuis gemonteerde klep ver -
deelt de warme of koude lucht naar de ontwasemings-/
ontdooiingssleuven van de voorruit of naar de been-
ruimte, afhankelijk van de stand van het desbetref -
fende regelhandel; zie Fig. 6.

De luchtinlaatklep in het verdeelhuis regelt de
hoeveelhuis lucht welke tot het huis en het inte -
reur wordt toegelaten. De klep wordt door het
onderste handel op het bedieningspaneel bediend.
Met het handel in de middelste stand is de klep
geopend, terwijl de aanjagermotor met het laagste
toerental draait; zie Fig. 6. Bij geheel naar
rechts geplaatst handel is de klep gesloten en
kan geen lucht in het verdeelhuis stromen. Er
stroomt nu alleen buitenlucht naar de middelste
luchtroosters, terwijl bovendien - naar gelang
de stand van het temperatuurregelhandel - koude
of warme lucht naar de buitenste roosters stroomt;
zie Fig. 7.

Tevens kan men in deze stand door het uittrekken
van het bedieningshandel de aanjager inschakelen,
waardoor de roosters maximaal kunnen worden benut
(de roosters moeten geopend zijn).

Fig. 6 Luchtverdeling.

TE 34-4

	

+,

TE34 . 5

	

+,

Fig. 7 Luchtverdeling bij gesloten luchtinlaat -
klep.

Uitvoering met uitsluitend ventilatiesysteem
(Fig.	 8)

Hierbij kan uitsluitend buitenlucht direkt naar het
interieur worden toegevoerd, omdat geen verwarmings -
radiateur en temperatuurregelklep met bijbehorende
kabel zijn ingebouwd. Het temperatuurregelhandel
op het bedieningspaneel heeft dus geen funktie,
maar is om esthetische redenen niet weggelaten.

De werking van de luchtinlaat- en verdeelklep is
gelijk aan die van het standaard- en het H.D. -
verwarmingssysteem.

Fig. 8 Uitvoering met uitsluitend ventilatiesys -
teem: verwarmingshuis zonder radiateur en
temperatuurregelklep.
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VERWARMING/VENTILATIE
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VERWARMING/VENTILATIE

CONTROLE EN AFSTELLING

De goede werking van het verwarmings- en ventilatie -
systeem is afhankelijk van de juiste montage van de
bedieningskabels:

a) Plaats de regelhandels "A" en "B" op het bedie -
ningspaneel op ca. 2 mm van hun resp. aanslag
en druk de bijbehorende kleppen in het verwar -
mings- en verdeelhuis in hun uiterste stand,
zodat ze geheel aanliggen; Fig. 9. Monteer nu
de bedieningskabels in deze stand.

b) Plaats het regelhandel "C" tot de aanslag naar
rechts en blokkeer het in deze stand door de
knop uit te trekken. Sluit vervolgens de lucht -
inlaatklep in het verdeelhuis; Fig. 9. Monteer
de bedieningskabel in deze stand.

Fig. 9 Juiste afstelling van de regelhandels.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Geen speciaal gereedschap benodigd.

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- INHOUD

VERWARMINGS- EN VENTILATIESYSTEEM
Afzonderlijk
beschreven

Opgenomen
in

Bewerking nr.

34 313 Bedieningskabels

	

van

	

verwarming/ventilatieafstellen

34 314 Bedieningspaneel

	

van verwarming/ventilatie
uit- en

	

inbouwen

34 354 Verwarmingsinstallatie

	

(compleet)

	

uit- en inbouwen

34354 8 Verwarmingsinstallatie demonteren en monteren
(verwarmingsinstallatie

	

uitgebouwd)

34364 Verwarmingsradiateur uit- en

	

inbouwen

34374 Aanjagermotor uit- en

	

inbouwen

34471 Luchtverdeelhuis

	

uit- en

	

inbouwen

34473 Ontwasemingsslang vervangen

	

(rechts)

34474 Ontwasemingsslang vervangen

	

(links)

34483 Ontwasemingsmonding verwijderen en monteren

	

(rechts)

34484 Ontwasemingsmonding verwijderen en monteren

	

(links)

34 487 Ventilatierooster verwijderen en monteren (rechts)

34488 Ventilatierooster verwijderen en monteren (links)

34489 Ventilatierooster verwijderen en monteren (midden)

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

34 483

34 484
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VERWARMING/VENTILATIE

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN	 —	 BESCHRIJVING

34 313	 BEDIENINGSKABELS VAN VERWARMING/VENTILATIE
AFSTELLEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

De goede werking van het verwarmings-en ventilatie -
systeem is afhankelijk van de juiste
bedieningskabels.

montage van de

1. Verwijder de vloerbedekking aan de

	

linker (2
klemmen en 2 metalen

	

lippen)

	

en

	

rechter

	

(3
klemmen en 2 metalen

	

lippen)

	

voorzijde.

► ^i^IIII .. `

L	 ............

	

.............................

	

f

CT34-10

mm mm

Fig. 10 Regelhandels op bedieningspaneel
instellen.

2. Maak de bedieningskabels van de luchtinlaat -
en de luchtverdeelklep bij het verdeelhuis los
(elk 1 bout). Maak de bedieningskabel van de
temperatuurregelklep los (1 klem).

3. Plaats de regelhandels "A" en "B" op het
bedieningspaneel ca. 2 mm vóór hun linker
aanslag. Plaats het handel "C" tot de aanslag
naar rechts en blokkeer het in deze stand door
de knop uit te trekken; Fig. 10.

Kleppen in hun uiterste stand plaatsen.

A - Luchtinlaatklep (gesloten)
B - Luchtverdeelklep

Fig. 11

4. Druk de luchtinlaat- en luchtverdeelklep tegen
hun aanslag en zet de kabels in deze stand
vast; Fig. 11.

5. Druk de temperatuurregelklep tegen zijn aan -
slag en klem de kabel vast; Fig. 12.

6. Breng de vloerbedekking weer aan.

Fig. 12 Temperatuurregelklep tegen zijn aanslag
drukken.
(vervalt bij wagens met uitsluitend
ventilatiesysteem)
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VERWARMING/VENTILATIE

34 314	 BEDIENINGSPANEEL VAN VERWARMING/VENTILATIE

UITBOUWEN EN INBOUWEN

'Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak de massakabel van de accu los.

2. Neem de aandrijfkabel van de snelheidsmeter
uit de klemmen op het verwarmingshuis en de
rechter langsbalk en schuif de kabel ca. 15
cm in het interieur; Fig. 13.
Bij wagens met een automatische transmissie
loopt de aandrijfkabel van de snelheidsmeter
langs de linker langsbalk. Fig. 13 Bevestiging van snelheidsmeterkabe in

motorruimte.

3. Verwijder de vloerbedekking, zowel aan de
linker voorzijde (2 klemmen en 2 metalen lip-
pen) als aan de rechter voorzijde (3 klemmen
en 2 metalen lippen).

4. Trek de bovenste stuurkolomkap los en verwijder
deze. Maak de stuurkolomsteun los en laat de
stuurkolom zover zakken, tot de instrumenten-
groep kan worden verwijderd; Fig. 14.

5. Draai de bevestigingsschroeven (6) van het
instrumentenpaneel los. Trek de knop van de
schakelaar voor de instrumentenverlichting.
Trek het instrumentenpaneel zover uit het
dashboard, tot de stekkerverbindingen en de
snelheidsmeterkabel kunnen worden losgemaakt.
Verwijder het instrumentenpaneel naar rechts
toe uit het dashboard; Fig. 15.

Fig. 15 instrumentenpaneel verwijderen.

I

TE34-9

Fig. 14 Stuurkolom losmaken.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 314

6. Maak de bedieningskabels los van het luchtver -
deelhuis en van het bedieningshefboompje van
de temperatuurregelklep; Fig. 16 en 17.

(Bij wagens met uitsluitend ventilatiesysteem
ontbreekt de temperatuurregelklep).

TE 34-11

Fig. 16 Bedieningskabels losmaken van het lucht -
verdeelhuis.

7. Verwijder de 3 bevestigingsschroeven van het
bedieningspaneel van het verwarmings- en
ventilatiesysteem; Fig. 18.
Maak de stekkerverbindingen los en verwijder
het bedieningspaneel compleet met kabels.

Fig. 17 Bedieningskabel van temperatuurregelklep
losmaken.

Fig. 18 Bevestiging van bedieningspaneel.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 314

Inbouwen

8. Schuif het bedieningspaneel compleet met de
kabels in het dashboard. Sluit de stekkers
aan en zet het paneel vast. Let op het geluid -
dempend materiaal; Fig. 19.

9. Sluit de bedieningskabels op het luchtverdeel -
huis en op de temperatuurregelklep aan en stel
de kabels als volgt af:
Plaats de bedieningshandels "A" en "B" op
ca. 2 mm vóór hun linker aanslag. Schuif het
handel "C" tot de aanslag naar rechts en blok -
keer het in deze stand door de knop uit te
trekken. Druk de regelkleppen tegen hun aan -
slag en sluit de kabels aan; Fig. 20 en 21.

Fig. 19 Bedieningspaneel met kabels en dempings -
materiaal.

10. Breng het instrumentenpaneel compleet met
instrumentengroep op zijn plaats, sluit de
stekkers en de snelheidsmeterkabel aan en
zet het paneel met de zes schroeven vast.
Monteer de knop op de schakelaar voor de
instrumentenverlichting.

11. Zet de stuurkolomsteun vast en druk de stuur -
kolomkap op zijn plaats.

12. Breng de vloerbedekking aan.

13. Klem de snelheidsmeterkabel vast op het aan -
jagerhuis en de langsbalk.

14. Sluit de accu aan.

15. Controleer de werking van de regelkleppen
en de aanjager.

Fig. 20 Handels op bedieningspaneel instellen.

TE 34-26

Fig. 21 Bedieningskabels monteren.

A - Luchtinlaat- en luchtverdeelklep
B - Temperatuurregelklep

(ontbreekt bij wagens met uitsluitend
ventilatiesysteem)

2mm

	

2mm

...

CT34-10

c
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VERWARMING/VENTILATIE

34 354	 VERWARMINGSINSTALLATIE (COMPLEET)

UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Leg beschermhoezen over de spatschermen.

2. Bouw de accu uit.

3. Verwijder de vloerbedekking aan de rechter
voorzijde (3 klemmen en 2 metalen lippen).

Fig. 22 Steun compleet met bedieningshefboompje
losmaken.

4. Maak de steun van het bedieningshefboompje
van de temperatuurregelklep los van het schut -
bord en trek de steun van het vierkant op de
regelklepas (vervalt bij uitvoering met uit -
sluitend ventilatiesysteem).

5. Neem de rechter ruitesproeierslang uit de
klem op het schutbord en trek de slang los
van de sproeier.

6. Maak het stekkerblokje los van de aanjagermotor
en neem de snelheidsmeterkabel uit de klem op
het verwarmingshuis; Fig. 23.
Bij wagens met een automatische transmissie
loopt de snelheidsmeterkabel langs de linker
langsbalk.

Fig. 23 Steklerblokje van aanjagermotor lostrekken
en snelheidsmeterkabel uit klem nemen.

7. Maak de slangklemmen van de beide waterslangen
op de verwarmingsradiateur los.
Trek eerst de onderste slang los en vang daar -
bij het koelwater in een schone bak op.
Trek vervolgens de bovenste slang los.
Bind de slangen met de uiteinden omhoog aan de
motor op.

8. Maak het verwarmingshuis los (4 bouten) en
verwijder het van het schutbord; Fig. 24.

Fig. 24 Bevestiging van verwarmingshuis op schut -
bord.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 354

Inbouwen

Voor het inbouwen van de verwarmingsinstallatie
moeten de schuimplastic pakkingen op beschadiging
worden gecontroleerd. Vervang de pakkingen zonodig;
Fig. 25.

9. Plaats de verwarmingsinstallatie op het schut -
bord en zet het met de bouten vast.

10. Sluit de waterslangen op de verwarmingsradia -
teur aan. De slang naar de waterpomp moet op
het bovenste pijpje worden aangesloten.

11. Klem de snelheidsmeterkabel vast aan het
verwarmingshuis.

12. Sluit het stekkerblokje op de aanjagermotor
aan.

13. Bevestig de rechter ruitesproeierslang aan
het verwarmingshuis en sluit de slang op de
sproeier aan.

14. Plaats het temperatuurregelhandel op het
bedieningspaneel en de regelklep in het ver -
warmingshuis in de stand "warm" of "koud".
Schuif het bedieningshefboompje met steun
in deze stand op het vierkant van de regelklep -
as; Fig. 26. Zet de steun vast.
(Punt 14 vervalt bij wagens met uitsluitend
ventilatiesysteem).

15. Breng de vloerbedekking aan.

16. Vul het koelsysteem bij met koelvloeistof.
Bouw de accu in.

17. Controleer de werking van het verwarmings- en
ventilatiesysteem en de aanjager.

Fig. 25 Verwarmingshuis met schuimplastic
pakkingen.

.............. 11 ii'i

•
x

	

VENT

CT34-15

Fig. 26 A - Temperatuurregelhandel op "koud" of
"warm" zetten

B - Regelklep overeenkomstig in stand
"koud" of "warm" plaatsen
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VERWARMING/VENTILATIE

34 354 8 VERWARMINGSINSTALLATIE DEMONTEREN EN
MONTEREN (verwarmingsinstallatie
uitgebouwd)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Verwijder de dekplaat van de verwarmingsradia -
teur (2 plaatschroeven); Fig. 27.

2. Neem de verwarmingsradiateur met diens pakking
uit het verwarmingshuis.

(Punten 1 en 2 vervallen bij wagens met uit -
sluitend ventilatiesysteem).

3. Verwijder de boutjes (3 stuks) van de steun -
plaat van de aanjager en neem de complete
aanjager uit het huis; Fig. 28.

TE 34 -19

Fig. 27 Dekplaat van verwarmingsradiateur
verwijderen.

K

TE34-20

Fig. 28 Aanjager verwijderen en monteren.

Monteren

4. Plaats de complete aanjager in het verwarmings-
huis en zet hem met de 3 boutjes vast; Fig. 28.

5. Monteer zonodig een nieuwe schuimplastic pakking
op de verwarmingsradiateur en schuif de radia-
teur in het verwarmingshuis.

6. Monteer de dekplaat.

Fig. 29 Verwarmingsinstallatie, gedemonteerd.
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.VERWARMING/VENTI tLATIE

34 364	 VERWARMINGSRADIATEUR UITBOUWEN EN INBOUWEN

(Vervalt bij wagens met uitsluitend ventilatiesys -
teem)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Leg beschermhoezen over de spatschermen en
bouw de accu uit.

2. Maak de slangklemmen van de beide warmwater -
slangen op de verwarmingsradiateur los. Trek
eerst de onderste slang los en vang daarbij
het koelwater in een schone bak op. Trek ver-
volgens de bovenste slang los. Hang de slangen
met de uiteinden omhoog in het motorcomparti -
ment op.

Fig. 30 Dekplaat van verwarmingsradiateur
verwijderen.

3. Verwijder de dekplaat van de verwarmingsradia -
teur (2 plaatschroeven); Fig. 30.

4. Trek de verwarmingsradiateur met diens pakking
uit het verwarmingshuis; Fig. 31.

Inbouwen

5. Monteer zonodig een nieuwe schuimplastic
pakking op de verwarmingsradiateur en schuif
de radiateur in het verwarmingshuis; Fig. 31. Verwarmingsradiateur met schuimplastic

pakking verwijderen resp. monteren.

6. Monteer de dekplaat en zet deze met de plaat-
schroeven vast.

7. Sluit de waterslangen aan en zet de slang-
klemmen vast (de retourslang naar de waterpomp
komt op het bovenste aansluitpijpje); Fig. 32.
Vul het koelsysteem bij.

8. Bouw de accu in en sluit deze aan.

Fig. 32 Warmwaterslangen aansluiten; de bovenste
slang is de retourslang naar de waterpomp.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 374	 AANJAGERMOTOR UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Leg beschermhoezen over de spatschermen.

2. Bouw de accu uit.

3. Maak het stekkerblokje los van de aanjager -
motor.

4. Verwijder de drie bevestigingsboutjes van de
steunplaat van de aanjager en trek de complete
aanjager uit het huis.

5. Maak de aanjagermotor met ventilator los van
de steunplaat door de bout in het midden van
de steunplaat te verwijderen. Druk daarbij de
aansluitstekker door de steunplaat; Fig. 33.

N.B.: De aanjagermotor is tezamen met de op de as
geperste ventilator uitgebalanceerd. Men mag
derhalve de ventilator niet van de as persen.

Inbouwen

6. Plaats de aanjagermotor met ventilator op de
steunplaat en druk daarbij de aansluitstekker
door de steunplaat.

7. Zet de steunplaat vast op de aanjagermotor
(1 bout).

8. Plaats de complete aanjager in het verwarmings -
huis en zet hem met de drie boutjes vast; Fig.
34.

9. Sluit het stekkerblokje aan.

10. Bouw de accu in en sluit deze aan.

Fig. 33 Steunplaat van aanjager verwijderen.

_TE 34-25	

Fig. 314 Complete aanjager uit- resp. inbouwen.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 471	 LUCHTVERDEELHUIS UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak uit veiligheidsoverwegingen de massakabel
van de accu los.

2. Verwijder de radioconsole van de transmissie -
tunnel (4 schroeven). Maak de stekkerverbin -
dingen van de radio en het klokje los.

3. Verwijder de vloerbedekking zowel aan de
rechterzijde (3 klemmen en 2 metalen lippen),
als aan de linkerzijde (2 klemmen en 2 metalen
lippen).

Fig. 35 Bedieningskabels losmaken van luchtver -
deelhuis.

4. Maak de luchtslangen (5) los van het lucht-
verdeelhuis en het luchtkanaal van de middel-
ste dashboardroosters.

5. Maak de bedieningskabels los van het lucht-
verdeelhuis; Fig. 35.

6. Maak het luchtverdeelhuis los van het schut -
bord (1 bout) en trek het huis uit de steun;
Fig. 36.

Inbouwen

Let, alvorens het luchtverdeelhuis in te bouwen,
op de juiste montage van de schuimplastic pakking.

7. Plaats het luchtverdeelhuis in de steun op het
schutbord en zet het met de bout vast.

8. Sluit de bedieningskabels als volgt op het
luchtverdeelhuis aan:
Plaats op het bedieningspaneel het regelhandel
"A" op ca. 2 mm vóór de linker aanslag, schuif
het regelhandel "B" tot de aanslag naar rechts
en blokkeer het in deze stand door de knop uit
te trekken. Breng de regelkleppen in hun uiter -
ste stand en sluit de bedieningskabels aan;
Fig. 37.

Fig. 36 Bevestiging van luchtverdeelhuis op
schutbord.

Fig. 37 Regelhandels op bedieningspaneel instellen
en bedieningskabels monteren.

m

KTE 34-28
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VERWARMING/VENTILATIE

34 471

9. Sluit de luchtslangen aan op het luchtverdeel -
huis en op het luchtkanaal van de middelste
dashboard roosters.

10. Breng de vloerbedekking (links en rechts) aan.

11. Monteer de radioconsole.
Sluit de stekkers aan op de radio en het klokje
en zet de console vast.

12. Sluit de massakabel van de accu aan.

13. Controleer de werking van de regelkleppen en de
aanjager.

	

Fig. 38 Handschoenenkastje inbouwen.

34 483	 ONTWASEMINGSMONDING UITBOUWEN EN INBOUWEN

(RECHTS)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Bouw het handschoenenkastje uit (7 schroeven);
Fig. 38. Maak de aansluitstekker van het lampje
los.

2. Maak de ontwasemingsmonding los van het schut -
bord (2 schroeven); Fig. 39. Trek de luchtslang
bij het luchtverdeelhuis los en neem de ontwase -
mingsmonding compleet met slang weg. Trek de
(geplakte) slang van de ontwasemingsmonding.

Inbouwen

3. Schuif de slang op de ontwasemingsmonding en
monteer monding en slang op het schutbord.
Schuif de slang op het luchtverdeelhuis.

4. Sluit de stekker aan van het lampje van het
handschoenenkastje.

5. Bouw het handschoenenkastje in. Stel het slot
af.

Fig. 39 Bevestiging van de rechter ontwasemings -
monding op het schutbrod.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 484	 ONTWASEMINGSMONDING UITBOUWEN EN INBOUWEN
(LINKS)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder de vloerbedekking - linksvoor (2
klemmen en 2 metalen lippen).

3. Bouw het instrumentenpaneel compleet met
instrumentengroep uit, zoals beschreven in
Bewerking nr. 34 314.

4. Verwijder de ontwasemingsmonding van het
schutbord (2 schroeven). Trek de luchtslang
los van het luchtverdeelhuis en verwijder de
ontwasemingsmonding compleet met slang; Fig. 40.

5. Trek de slang van de ontwasemingsmonding.

Inbouwen

6. Schuif de slang op de ontwasemingsmonding.

7. Monteer de ontwasemingsmonding op het schut -
bord en sluit de slang op het luchtverdeelhuis
aan.

8. Bouw het instrumentenpaneel compleet met
instrumentengroep in, zoals beschreven in
Bewerking nr. 34 314.

9. Breng de vloerbedekking aan.

Fig. 40 Bevestiging van ontwasemingsmonding
(links) op schutbord.

10. Sluit de accu aan.

34 487	 VENTILATIEROOSTER UITBOUWEN EN INBOUWEN

(RECHTS)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Licht de kap van het ventilatierooster voor -
zichtig van het dashboard; Fig. 41.

Fig. 41 Kap van ventilatierooster van dashboard
verwijderen.
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VERWARMING/VENT1LATIE

34 487,

2. Verwijder het ventilatierooster uit het dash -
board (2 schroeven); Fig. 42. Trek het rooster
met de slang naar buiten en verwijder dan de
slang van het rooster.

Inbouwen

3. Schuif de slang op het ventilatierooster, breng
het rooster op zijn plaats en zet het vast.

4. Druk de kap van het ventilatierooster op zijn
plaats.

Fig. 42 Bevestiging van rechter ventilatierooster
op dashboard.

34 488	 VENTILATIEROOSTER UITBOUWEN EN INBOUWEN

(LINKS)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak de massakabel van de accu los.

2. Bouw het instrumentenpaneel compleet met
instrumentengroep uit, zoals in Bewerking nr.
34 314 onder punt 4 en 5 is beschreven.

3. Verwijder het ventilatierooster uit het
dashboard (2 schroeven). Trek de slang van
het rooster; Fig. 43.

Fig. 43 Bevestiging van linker ventilatierooster
op dashboard.
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VERWARMING/VENTILATIE

34 488

-Inbouwen

4. Schuif de slang op het ventilatierooster en
let daarbij op de juiste montagestand (opge -
plakt dempingsmateriaal); Fig. 44. Plaats het
ventilatierooster in de opening van het dash-
board en zet hem met de 2 schroeven vast.

5. Bouw het instrumentenpaneel met de instrumen-
tengroep in, zoals in Bewerking nr. 34 314
onder punt 10 en 11 is beschreven.

6. Sluit de accu aan.

Fig. 44 Slang met opgeplakt dempingsmateriaal.

34 489	 VENTILATIEROOSTER UITBOUWEN EN INBOUWEN

(MIDDEN)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak de massakabel van de accu los.

2. Verwijder de vloerbedekking - linksvoor (2
klemmen en 2 metalen lippen).

3. Bouw het instrumentenpaneel compleet met de
instrumentengroep uit, zoals in Bewerking nr.
34 314 is beschreven.

4. Maak het ventilatierooster los (2 schroeven),
trek de slang van het rooster en neem dit
weg; Fig. 45.

Inbouwen

5. Schuif de slang op het ventilatierooster,
plaats het rooster in het dashboard en zet
het vast.

6. Bouw het instrumentenpaneel met de instrumen -
tengroep in, zoals in Bewerking nr. 34 314 is
beschreven.

7. Breng de vloerbedekking aan.

8. Sluit de accu aan.

Bevestiging van het middelste venti
rooster.

Fig. 45 atie.

juli 1979

	

TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 34-20

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20



