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Gummiliste på karrosseri
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Beskrivelse
Karrosseriet er langs lukkelinien forsynet med
en gummiliste, der sidder ind over og beskytter
samlingen af karrosseriets to skaller. Gummili-
sten er også anslag for overdelens tætningsli-
ste.
Gummilisten holder sig selv på plads uden
brug af lim eller clamps.

Demontering af karrosseriets gummili-
ste
1. Åbn overdelen.
2. Demonter gummilisten ved at krænge li-

stens nedadgående læbe B ud. Start midt
på køretøjet, og løsn listen mod enderne af
køretøjet.

Montering af karrosseriets gummiliste
1. Rengør om nødvendigt gummilisten og

karrosseriet i sæbevand.
2. Åbn overdelen.
3. Monter gummilistens samling ud for låse-

bøjlen til overdelslåsen.
Listen monteres på karrosseriets kant ved
at trykke den opadvendende del A ned
samtidigt med, at den nedadgående læbe B
krænges over kanten.
Monter listen rundt om hjørnerne ved
baglygterne.

4. Løft den resterende del af gummilisten
hen over overdelen.

5. Stående foran køretøjet fordeles listen i
hænderne, således at listens forreste mid-
punkt findes. Undgå at strække listen.

6. Monter listen langs karrosseriets front.
7. Listen er nu fordelt ligeligt mellem de to

sider og kan monteres hele vejen rundt.

Gummiliste på karrosseri vist gennemskåret.
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Frontkofanger
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Beskrivelse
Køretøjets frontkofanger er fremstillet i poly-
urethanskum, som har en hård overflade og en
blød, stødabsorberende kerne. Kofangerne er
limet ind i en reces på karrosseriet.

Forudsætninger
Værktøj: Stemmejern

Skraber
Cyanoakrylat lim
Cyanoakrylat Activator Spray
Beskyttelsesbriller
Handsker

Demontering af frontkofanger
1. Såfremt kofangeren skal genanvendes,

skæres limningen over med et skarpt
stemmejern. Løft kofangeren fri i et hjør-
ne, og skær limningerne over efterhånden
som kofangeren løsnes.

2. Kofangeren kan demonteres ved at trække
den af karrosseriet. Kofangeren vil herved
blive så beskadiget, at den skal udskiftes.

3. Rengør karrosseriet for limrester og snavs
med stemmejern og skraber. Pas på ikke at
ridse karrosseriet uden for limfladen.

Montage af frontkofanger
1. Rengør om nødvendigt kofangeren i sæ-

bevand.
2. Kontroller før limning, at begge limflader

er helt tørre.
3. Sprøjt Cyanoakrylat Activator Spray på

karrosseriets limflade.
4. Smør Cyanoakrylat lim på kofangeren i et

mønster som vist på illustrationen.
Bemærk: Undgå at få lim på hænderne
ved brug af handsker og beskyt øjenene
med beskyttelsesbriller.
Sørg for udsugning.

5. Monter kofangeren op mod karrosseriets
reces. Start i et hjørne, som vist med pilen
på illustrationen. Limen binder i løbet af
nogle få sekunder.

6. Tryk kofangeren grundigt fast hele vejen
rundt.
Kofangeren er nu monteret

Frontkofanger
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Låsebøjle til overdelslås
Signatur LBC

Model:Dato 900920

Beskrivelse
Låsebøjlen til overdelslåsen er monteret på
karrosseriet med 2 skruer, som spændes med i
en indstøbt stålforstærkning i karrosseriets
hulrum. Låsebøjlen skal justeres såfremt over-
delen har været demonteret. Ved højdejuste-
ring af låsebøjlen indstilles trykket på overde-
lens tætningsliste. Låsebøjlen justeres i det
vandrette plan, således at overdelslåsen ’fan-
ger’ låsebøjlen præcist, når overdelen lukkes.

Forudsætninger
Værktøj: Unbrakotop 4 mm

Momentnøgle 8 Nm

Demontering af låsebøjle
1. Demonter skruerne C

Låsebøjlen er nu demonteret.

Montering og justering af låsebøjle
1. Monter låsebøjlen med 2 underlagsplader

D og 2 skruer C. Spænd ikke skruerne helt
til.

2. Luk overdelen ned til låsebøjlen og kon-
troller, at overdelslåsens pal ’fanger’ låse-
bøjlens midte uden at overdelen påvirkes
af låsebøjlen med sidekræfter. Juster om
nødvendigt låsebøjlen.

3. Luk låsen og kontroller låsebøjlens høj-
dejustering. Overdelen skal låse ved et let
tryk nedad på overdelens udvendige
håndtag. Overdelens tætningsliste skal
samtidig være så meget samentrykket, at
overdelen ikke ’rasler’, når der trækkes op
og ned i håndtaget.

4. Højdejusteringen ændres om nødvendigt
ved at tilføje eller fjerne underlagsplader
D. Foretag kontrol fra punkt 2.

5. Efter justering tilspændes skruer C.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

Fejlmuligheder
1. Fejl: Overdelen er vanskelig at lukke, spe-

cielt indvendigt fra.
Overdelen må ikke ved lukning påvirkes
med sidekræfter af låsebøjlen, men skal
styre præcist ned. Juster overdelen mod
højre/venstre. Såfremt overdelen efter ju-
stering lukker skævt ned over karrosseriet,
skal overdelen justeres ved hængselram-
men.
Overdelens tætningsliste må ikke klemme
for hårdt, da låsens pal da kan have svært
ved at ’fange’ låsebøjlen. Juster låsebøj-
lens højde med underlagsplader D.

2. Fejl: Overdelen rasler meget under kørsel
på ujævn vej.
Låsebøjlen skal justeres nedad ved at fjer-
ne underlagsplader D.

3. Fejl: Overdelen er periodisk vanskelig at
lukke.
Kontroller, at låsebøjlen sidder korrekt ud
for låsens pal i køretøjets længderetning.
Juster om nødvendigt låsebøjlen.

Låsebøjle på karrosseri
C: skruer, D: underlagsplader
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Sikkerhedsbøjle
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
Sikkerhedsbøjlen består af to gavle samt en
nakkestøtte. Gavlene er fastgjort til karrosseri-
ets bagramme. Sædets ryglæn er fastholdt i
gavlenes kilebeslag. Sikkerhedsselens rulle-
holder og skulderpunktets beslag er forankret i
venstre gavl. Sikkerhedsbøjlen er et vigtigt
element i køretøjets sikkerhed.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift.
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Ringgaffelnøgle 17 mm
Ringgaffelnøgle 24 mm
Topnøgle 10 mm
Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 25 Nm
Momentnøgle 10 Nm
Unbrakonøgle 5 mm

Demontering af sikkerhedsbøjle
1. Løft køretøjet til arbejdshøjde
2. Afmonter sædets ryglæn.
3. Afmonter begge baghjul og de inderste

stænkskærme.
4. Afmonter skruer H og møtrikker J i højre

og venstre gavl.
5. Afmonter sikkerhedsselens rulleholder og

skulderpunktets forankring ifølge instruk-
tion 1/2 nr. 2.0.

6. Demonter skruer A og møtrikker C i højre
og venstre gavl.

Bemærk: Vær opmærksom på at beskytte
bremserør og ledninger i bagram-
men, når der holdes kontra.

7. Løft sikkerhedsbøjlen af køretøjet.

Montering af sikkerhedsbøjle
1. Monter højre og venstre gavl med skruer

A, skiver B, forstærkningsbeslag K, nye
møtrikker C, og gummidupper D.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

2. Monter nakkestøtten med skruer F og ski-
ver E i højre side.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

Sikkerhedsbøjle
A: skrue, B: skive, C: møtrik, D: gummidup, E: skive,
F: skrue, G: skive, H: skrue, I: skive, J: møtrik,
L:kilebeslag, M: afstandsbøsning, N: skrue,O: frikti-
onsklods, P: gummitylle

3. Monter sikkerhedsselens rulleholder og
skulderbeslag ifølge instruktion 1/2 nr.
2.0.

4. Monter skruer H, skiver G og I og nye
møtrikker J i højre og venstre gavl.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

5. Monter stænkskærme.
6. Monter hjul.

Tilspændingsmoment 100 Nm.
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Sikkerhedsbøjle
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Montering af kilebeslag og ryglæn
1. Monter kilebeslag L i højre og venstre

gavl med afstandsbøsninger M og nye
skruer N.
Tilspændingsmoment 10 Nm.

2. Monter nye gummityller P i højre og ven-
stre gavl.

3. Monter ryglænet i kilebeslagene L med 2
friktionsklodser O i højre og venstre gavl.

Kontrol
1. Kontroller nakkestøttens og gavlenes for-

ankringspunkter omkring skruerne A, H
og F.

2. Kontroller sikkerhedsselen ifølge instruk-
tion 1/2 nr. 2.0.

3. Kontroller, at ryglænet kan justeres let og
ubesværet i hele indstillingsområdet.
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Sikkerhedssele
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
Køretøjet er forsynet med en 3-punkts rullese-
le. Selens rulleholder og skulderpunktets be-
slag er forankret i sikkerhedsbøjlens venstre
gavl. Venstre hoftepunkt og låsebeslaget i høj-
re side er forankret i karrosseriets indvendige
stålforstærkning. Selens skulderpunkt er dreje-
ligt, således at retningen på selen automatisk
tilpasses korrekt, når selen anvendes. Sikker-
hedssselen skal udskiftes, hvis den har været
udsat for hård belastning.

Forudsætninger
Værktøj: Topnøgle 13 mm

Topnøgle 17 mm
Ringgaffelnøgle 17 mm
Momentnøgle 20 Nm
Momentnøgle 25 Nm
Unbrakonøgle 5 mm

Demontering af sikkerhedssele
1. Afmonter skruer M og fjern skulderpunk-

tets forankring K.
2. Afmonter dæksel N og skrue F i skulder-

punkt E.
3. Afmonter skrue P ved hoftepunkt O.
4. Afmonter skrue B ved rulleholder A.
5. Afmonter skrue V ved lås U.

Montage af selens rulleholder
1. Monter rulleholderen i sikkerhedsbøjlens

venstre gavl med skrue B, skive C og ny
møtrik D.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

Montering af selens skulderpunkt
1. Monter forankring K på skulderpunktets

beslag E med fjederskive G, brystbøsning
H, skrue F, skive I og ny møtrik J.
Brystbøsningen H danner leje for beslaget
E. Vibrationer er dæmpet med fjederski-
ven G.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

2. Monter forankringen K i sikkehedsbøjlen
med skruer M og skiver K. Påse, at selen
ikke er snoet.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

Sikkerhedssele
A: rulleholder, B: skrue, C: skive, D: møtrik, E: skul-
derpunktsbeslag, F: skrue, G: fjederskive, H: bryst-
bøsning, I: skive, J: møtrik, K: skulderpunktsforank-
ring, L: skive, M: skrue, N: dæksel, O: hoftepunktsbe-
slag, P: skrue, O: skive, R: låsebeslagets holder, S:
bøsning, T: låsebeslag

Montering af selens hoftepunkt
1. Monter hoftebeslag O med skrue P, skive

Q og bøsning S. Påse, at selen ikke er sno-
et.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

2. Juster holderen R under låsebeslag T såle-
des, at låsebeslaget T sidder lige under
skulderpunktet, når selen er rullet op.
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Sikkerhedssele
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Montering af lås
1. Monter låsen U med skrue V, skive X og

bøsning Y.
Tilspændingsmoment 20 Nm.

Lås til sikkerhedssele
U: lås, V: skrue, X: skive, Y: bøsning

Kontrol
1. Kontroller, at selen ikke er slidt eller har

udrykkede tråde. Foretag kontrol af syning
ved venstre hoftepunkt. Hvis selen har væ-
ret udsat for hård belastning fx. Ved kolli-
sion, skal den udskiftes.

2. Kontroller alle 4 forankringspunkter for
revnedannelser eller deformationer.

3. Kontroller, at rulleholderen låser, når se-
len trækkes hurtigt an.

4. Kontroller, at rulleholderen kan trække
selen ind, så den sidder stramt i venstre si-
de.

5. Kontroller låsens låse- og åbnefunktion.
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Sæde og ryglæn
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Både sæde og ryglæn består af opskummet
polyurethan på en bærende plade af krydsfiner.
Sædet er fastholdt med burrebånd og kan pla-
ceres trinløst på loopbånd (burrebåndets mod-
part), der er klæbet på kanten af karrosseriets
sæderum. Ryglænet er monteret på en bagud-
rettet bøjle, der fastholder ryglænet i sikker-
hedsbøjlens kilebeslag. Kilebeslagene udløses,
så ryglænet kan justeres frem og tilbage, ved at
trække opadi ryglænet. Et nedadgående tryk
låser kilebeslagene. Ryglænet er monteret med
rørbeslag på bøjlen, således at ryglænet kan
drejes.
Bemærk: Når køretøjet er tilsluttet lader

220VAC, må sæde eller ryglæn ikke
tildækkes med tæpper eller puder,
da sæderumet frit skal kunne venti-
leres af den indbyggede køleblæser.
Sæderummet ventileres af luftgen-
nemstrøming fra både sædets for-
og bagkant.

Forudsætninger
Værktøj: Kniv

Stjerneskruetrækker
Skruetrækker
Klammepistol

Diverse: Dupsko
Burrebånd
Loopbånd
Klammer

Demontering af ryglæn
1. Demonter dupsko J, ved at skære dem

igenem med en kniv.
2. Udløs sikkerhedsbøjlens kilebeslag og

træk ryglænet ud af kilebeslagene.
3. Demonter rørbeslag L ved at demontere

skruer M.
Ryglænet er nu demonteret.

Montering af ryglæn
1. Formonter ryglænsbøjle K i sikkerheds-

bøjlens kilebeslag. Kontroller med udløste
kilebeslag, at ryglænsbøjlen glider let i
hele justeringsområdet. Skader i ryglæns-
bøjlens overfladebehandling eller defor-
mationer kan evt. forårsage, at bøjlen ikke
glider ubesværet. Udskift om nødvendigt
ryglænsbøjle K.

2. Rengør om nødvendigt ryglænet med sæ-
bevand. Såfremt ryglænets overflade har
dybe skader, udskiftes det.

3. Monter ryglænsbøjle K med rørbeslag L
og skruer M. Såfremt skruer M kan over-
spændes, skal ryglænet udskiftes.

4. Monter ryglænet i sikkerhedsbøjlens kile-
beslag. Monter dupsko J.
Ryglænet er nu monteret.

Ryglæn
J: dupsko, K: ryglænsbøjle, L: rørbeslag, M: skrue
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Sæde og ryglæn
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Kontrol af sæde
1. Demonter sædet ved at trække lodret opad

i sædet.
2. Rengør sædets burrebånd O. Såfremt bur-

rebåndene ikke kan rengøres, skal de ud-
skiftes. Burrebåndene demonteres ved at
demontere klammer P med en skruetræk-
ker.

3. Kontroller, at sædets burrebånd er forsva-
ligt monteret med klammer P. Udskift om
nødvendigt klammer P.

4. Rengør om nødvendigt sædet med sæbe-
vand. Såfremt sædets overflade har dybe
skader, udskiftes det.

5. Kontroller, at karrosseriets loopbånd er
fastklæbet og intakt.
Udskift om nødvendigt karrosseriets selv-
klæbende loopbånd.

Sæde
N: klemepistol, O: burrebånd, P: klemme, X: afstand
mellem klemmer P=40 mm, Y: afstand mellem sæde-
kant og burrebånd=15 mm

Montering af sæde
1. Monter burrebånd O med klammer P.

Klammerne skydes på med en klammepi-
stol.
Afstand Y fra kant af sæde til kant af bur-
rebånd = 15 mm.
Afstand X mellem klammer P = 40 mm
Klammerne placeres i begge sider langs
burrebåndets kant.

2. Hold sædet løftet på sin plads i karrosseri-
et og kontroller, at burrebånd og loopbånd
er korrekt monteret over for hinanden.
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Sæde og ryglæn
Signatur LBC

Model:Dato 910326

Beskrivelse
Både sæde og ryglæn består af opskummet
polyurethan på en bærende plade af krydsfiner.
Sædet er fastholdt med burrebånd og kan pla-
ceres trinløst på loopbånd (burrebåndets mod-
part), der er klæbet på kanten af karrosseriets
sæderum. Ryglænet er monteret på en bagud-
rettet bøjle, der fastholder ryglænet i sikker-
hedsbøjlens kilebeslag. Kilebeslagene udløses,
så ryglænet kan justeres frem og tilbage, ved at
trække opad i ryglænet. Et nedadgående tryk
låser kilebeslagene. Ryglænet er monteret med
rørbeslag på bøjlen, således at ryglænet kan
drejes.
Bemærk: Når køretøjet er tilsluttet lader

220VAC, må sæde eller ryglæn ikke
tildækkes med tæpper eller puder,
da sæderummet frit skal kunne ven-
tileres af den indbyggede køleblæ-
ser. Sæderummet ventileres af luft-
gennemstrømning fra både sædets
for- og bagkant.

Forudsætninger
Værktøj: Kniv

Stjerneskruetrækker
Skruetrækker
Klammepistol

Diverse: Dupsko
Burrebånd
Loopbånd
Klammer

Demontering af ryglæn
4. Demonter dupsko J, ved at skære dem

igenem med en kniv.
5. Udløs sikkerhedsbøjlens kilebeslag og

træk ryglænet ud af kilebeslagene.
6. Demonter rørbeslag L ved at demontere

skruer M.
Ryglænet er nu demonteret.

Montering af ryglæn
5. Formonter ryglænsbøjle K i sikkerheds-

bøjlens kilebeslag. Kontroller med udløste
kilebeslag, at ryglænsbøjlen glider let i
hele justeringsområdet. Skader i ryglæns-
bøjlens overfladebehandling eller defor-
mationer kan evt. forårsage, at bøjlen ikke
glider ubesværet. Udskift om nødvendigt
ryglænsbøjle K.

6. Rengør om nødvendigt ryglænet med sæ-
bevand. Såfremt ryglænets overflade har
dybe skader, udskiftes det.

7. Monter ryglænsbøjle K med rørbeslag L
og skruer M. Såfremt skruer M kan over-
spændes, skal ryglænet udskiftes.

8. Monter ryglænet i sikkerhedsbøjlens kile-
beslag. Monter dupsko J.
Ryglænet er nu monteret.

Ryglæn
J: dupsko, K: ryglænsbøjle, L: rørbeslag, M: skrue



Værkstedsinformation 1/3 1.1-0
Side 2 af 2

Erstatter

Fra stel nr. 3006
Til stel nr.

Emne

Sæde og ryglæn
Signatur LBC

Model:Dato 910326

Kontrol af sæde
6. Demonter sædet ved at trække lodret opad

i sædet.
7. Rengør sædets burrebånd O. Såfremt bur-

rebåndene ikke kan rengøres, skal de ud-
skiftes. Burrebåndene demonteres ved at
demontere klammer P med en skruetræk-
ker.

8. Kontroller, at sædets burrebånd er forsva-
ligt monteret med klammer P. Udskift om
nødvendigt klammer P.

9. Rengør om nødvendigt sædet med sæbe-
vand. Såfremt sædets overflade har dybe
skader, udskiftes det.

10. Kontroller, at karrosseriets loopbånd er
fastklæbet og intakt.
Udskift om nødvendigt karrosseriets selv-
klæbende loopbånd.

Sæde
N: klemepistol, O: burrebånd, P: klemme, X: afstand
mellem klemmer P=40 mm, Y: afstand mellem sæde-
kant og burrebånd=15 mm

Montering af sæde
3. Monter burrebånd O med klammer P.

Klammerne skydes på med en klammepi-
stol.
Afstand Y fra kant af sæde til kant af bur-
rebånd = 15 mm.
Afstand X mellem klammer P = 40 mm
Klammerne placeres i begge sider langs
burrebåndets kant.

4. Hold sædet løftet på sin plads i karrosseri-
et og kontroller, at burrebånd og loopbånd
er korrekt monteret over for hinanden.
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Måtter
Signatur LBC

Model:Dato 900920

Beskrivelse
Gulvet foran førerpladsen samt bagagerummet
er forsynet med profilerede gummimåtter. Til
at forbedre skridsikkerheden er måtten foran
førerpladsen forsynet med at skumgummimel-
lemlæg mod karrosseriet.

Rengøring af måtter
Måtterne rengøres i sæbevand.
Bemærk: I lighed med det øvrige køretøj, må

måtterne ikke behandles med vinyl-
plejemidler, da disse midler forrin-
ger skridsikkerheden. Såfremt måt-
terne ikke kan rengøres, skal de ud-
skiftes.

Skumgummimellemlægget rengøres i sæbe-
vand. Vandet må ikke vrides ud af mellemlæg-
get, men kan trykkes ud. Mellemlægget må
ikke lægges på plads i køretøjet før det er helt
tørt.
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Frontgrill
Signatur LBC

Model:Dato 900915

Beskrivelse
Frontgrillen er monteret omkring forlygten.
Gennem frontgrillens udskæringer passerer
luften til ventilationssystemets friskluftkanal.
Frontgrillen skal ikke demonteres for at ud-
skifte eller justere forlygten, da dette kan gøres
fra henholdvis kabinens inderside og gennem
frongrillens udskæringer.

Forudsætninger
Værktøj: Krydskærvskruetrækker

Demontering af frontgrill
1. Demonter 4 skruer A.

Frontgrillen er nu demonteret.

Montering af frontgrill
1. Monter frontgrillen mellem sidelygtehu-

sene.
2. Monter 4 skruer A. Før skruerne spændes,

justeres frontgrillens således, at der er lige
meget luft til begge sider mod sidelygte-
husene.
Skruerne må ikke overspændes.

Frontgrill
A: skruer
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Lygtehuse og luftkanal
Signatur LBC

Model:Dato 901003

Beskrivelse
Lygtehusene i forenden af køretøjet danner
sammen med karrosseriet luftkanal til ventila-
tionssystemet. Luften passerer ind gennem
frontgrillen forbi forlygten og ind til blæserens
luftindtag.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Stjerneskruetrækker (tumling)
Diverse: Tætningslister

Demontering af lygtehuse/luftkanal
1. Demonter frontgrillen ifølge instruktion

1/4 nr. 1.0.
2. Demonter forlygten 1/4 nr. 3.0.
3. Demonter de forreste sidelygter ifølge

instruktion 1/4 nr. 4.0.
4. Åbn overdelen.
5. Demonter 7 skruer G fra hvert luftkanal-

hus F i begge sider.
Luftkanalhuse F og luftkanalplade A er nu
demonteret.
Demonter luftkanalhuse og –plade med 2
skruer B.

6. Demonter 2 skruer E fra hvert lygtehus D.
Lygtehusene er nu demonteret.

Montering af lygtehuse/luftkanal
1. Kontroller, at tætningslister J og K på

henholdsvis lygtehuse og karrosseri er in-
takte og fleksible.

2. Kontroller, at tætningsliste C på luftkanal-
plade A er intakt og fleksibel.

3. Kontroller, at tætningslister H på luftka-
nalhusene F er intakte og fleksible.

4. Udskift om nødvendigt tætningslister.
5. Monter lygtehuse D med skruer E.
6. Monter luftkanalplade A med 2 skruer B

på lusftkanalhuse F.
7. Monter luftkanalhuse F med 7 skruer G i

hver side.

Slutmontage og kontrol
1. Monter og kontroller sidelygterne ifølge

instruktion 1/4 nr. 4.0.
2. Monter, juster og kontroller forlygten iføl-

ge instruktion 1/4 nr. 3.0.
3. Monter frontgrill ifølge instruktion 1/4 nr.

1.0.

Lygtehuse og luftkanal
A: luftkanalplade, B: skrue, C: tætningsliste, D: lygte-
hus, E: skrue, P: luftkanalhus, G: skrue, H: tætningsli-
ste, J og K: tætningslister.
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Forlygte
Signatur LBC

Model:Dato 901115

Beskrivelse
Den centermonterede forlygte er monteret
mellem lygtehusene til sidelygterne  en ramme.
Rammen er monteret med justerskruer. For-
lygten har asymmetrisk nærlys.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Tang
Popnittetang
Boremaskine
Bor Ø 3.2 mm

Diverse: Popnitter
Optymoly pasta
Pære 60/50W P43t
Vaseline

Demontering af forlygte
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter frontgrill ifølge instruktion 1/4

nr. 1.0.
3. Demonter stik fra forlygtepæren.
4. Demonter justerskruer G og H fra juster-

beslag E.
Forlygte C på ramme B er nu demonteret.

5. Demonter justerbeslag E fra luftkanalhu-
sene med skruer f.

Demontering/montering af forlygte og
ramme
1. Kontroller forlygtens parabol for korrosi-

on og forlygteglasset for senslag. Udskift
om nødvendigt forlygten.

2. Demonter forlygte C og ramme B ved at
bore popnitter D ud.

3. Monter forlygte C og ramme B med 4
popnitter D.

4. Kontroller, at kærven på justerskruer G og
H er intakte. Udskift om nødvendigt ju-
sterskruer.
Justerskruernes kuglehoveder er klemt i
rammen og kan demonteres/monteres med
en tang.

Montering og justering af forlygte
1. Monter hvert justerbeslag E med 3 skruer

F.
2. Smør justerskruer G og H med Optimoly

pasta.

Forlygte og ramme

B: ramme,
C: forlygte,
D: popnitte,
E: justerbeslag,
F: skrue,
G og H: justerskruer (skru-
er G og H er ens)
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Forlygte
Signatur LBC

Model:Dato 901115

3. Monter forlygte og ramme i justerbeslag E
med justerskruer G og H. Skruerne skrues
halvt ind i justerbeslagene E.

4. Smør pærens fladstik med vaseline.
5. Monter pære og stik i forlygten.
6. Tilslut startnøglen, tænd nærlyset, og ju-

ster forlygtens nærlys med et lygtejuste-
ringsapparat.
Juster kun på skruer H.

7. Monter frontgrill ifølge instruktion 1/4 nr.
1.0.

Stikforbindelser

GE (gul) 12 V fjernlys
WS (hvid) 12 V nærlys
SW (sort) 0 V
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Sidelygter front
Signatur LBC

Model:Dato 901003

Beskrivelse
De forreste sidelygter indeholder positionslys
og blinklys. Sidelygterne er monteret i lygte-
huse og kan udtages som en komplet enhed.
Pærerne skiftes fra lygtens bagside. Sidelygten
er monteret i lygtehuset ved hjælp af en fjeder-
krog.

Forudsætninger
Diverse: Tætningsliste

Vaseline
Pære 4W BA9S
Pære 21W BA15S

Demontering af sidelygter
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Åbn overdelen, således at der er fri adgang

til lygtehusets bagside.
4. Demonter sidelygten ved at trække i fjeder

C, således at fjederens krog A frigøres.
Sidelygten kan nu trækkes ud af lygtehu-
set.

5. Demonter 4 spadesko fra pærernes fatnin-
ger.
Sidelygten er nu demonteret.

Montering af sidelygte
1. Kontroller, at tætningsliste B langs lygtens

kant er intakt og fleksibel. Udskift om
nødvendigt tætningsliste B.

2. Monter om nødvendigt fjeder C i hullet D
i lygtens skillevæg.

3. Monter eller udskift om nødvendigt pærer
i lygtens fatninger. Fatningerne demonte-
res ved at vippe låsetappene E ud. Smør
fatningerne med vaseline.

4. Monter 4 spadesko ifølge illustrationen.
5. Monter sidelygten i lygtehuset samtidigt

med at fjederen føres igennem hullet til
indersiden af lygten. Træk herefter fjede-
rens krog A ind over kanten af hullet i
lygtehuset.
Sidelygten er nu monteret.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko.
2. Kontroller, at sidelygterne lyser ved at

tænde for positionslys og havariblink.

Ledningsforbindelser
GR-RT (grå-rød) 12V positionslys
SW-WS (sort-hvid) 12V blinklys H
GN-SW (grøn-sort) 12V blinklys V
SW (sort) 0V

Højre sidelygte
A: krog på fjeder,
B: tætningsliste
C: fjeder
D: hul til fjeder
E: låsetappe

Bemærk:
Denne illustration viser
højre sidelygte. I venstre
side er farven på lednin-
gen til blinklyset GN-SW
(grøn-sort)



Værkstedsinformation 1/4 5.0-0
Side 1 af 2

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Baglygter
Signatur LBC

Model:Dato 901003

Beskrivelse
Baglygterne er monteret i karrosseriets ind-
støbte lygtehuse. Baglygterne indeholder posi-
tions- og stoplys i en kombinationspære samt
blinklys. Pærernes fatninger er monteret på et
print, hvortil karrosseriets indstøbte lednings-
net forbindes med et stik.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker
Diverse: Vaseline

Pære 21W BA15S
Pære 21/5W BA15D

Demontering af baglygte
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontatkt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter 3 skruer A.
3. Demonter pærer H og J.

4. Demonter stik C ved at udløse låsen D,
der griber i hullet G.

5. Demonter lygtens print F fra parabol B,
ved at frigøre låsetappene, der holder
printet (låsetappene er ikke vist på ill.).
Baglygten er nu demonteret.

Montering af baglygte
1. Rengør parabol og lygteglas.
2. Kontroller, at tætningslister på parabol B

og lygteglas K sidder korrekt.
3. Smør fatninger og printbaner på print F

med vaseline.
4. Monter print F på parabol B. Printet tryk-

kes fast i parabolens låsetappe (låsetappe-
ne er ikke vist på ill.).

5. Monter stik C på print F. Kontroller, at lås
D låser i hul G.

Venstre baglygte

A: skrue
B: parabol
C: stik
D: lås på stik
F: print
G: hul til stikkets lås
H: blinklyspære
J: positions- og stoplyspære
K: lygteglas
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Baglygter
Signatur LBC

Model:Dato 901003

6. Monter blinklyspære H og position- og stoplyspære J.
7. Monter lygteglas K og parabol B med 3 skruer A.

Skruerne må ikke overspændes.
8. Baglygten er nu monteret.

Kontrol og fejlsøgning
1. Tilslut startnøglen, og kontroller funktion af blinklys,

positions- og stoplys.
2. Bemærk: Stik C i højre side af køretøjet indeholder

forbindelser til lygten i venstre side. Derfor skal stik C
i højre side af køretøjet altid vaære monteret på print
F, når der fejlsøges, for at være sikker på, at alle for-
bindelser er etableret.

3. Ledningerne til 0V i venstre baglygte sløjfes forbi
nummerpladelygten. Derfor kan fejlårsagen ved svigt i
venstre baglygte muligvis hidrøre fra fejl omkring
nummerpladelygten.

4. Såfremt køretøjet ikke er monteret med baklygte, vil
ledningerne til dene være oprullet i lygtehuset i venstre
side. Ledningerne anvendes ikke til baglygterne.

Stikforbindelser
Stikkenes terminaler kan udskif-
tes, når låget L på stikket vippes
op.

Figur 1: stikforbindelser i venstre
side
GN-SW (grøn-sort) 12V
blink venstre
GR-RT (grå-rød) 12V
positionslys
RT-SW (rød-sort) 12V
stoplys
SW (sort) 0V
M ikke brugt

Figur 2: stikforbindelser i højre
side
GR-RT (grå-rød) 12V
positionslys
RT-SW (rød-sort) 12V
stoplys (2 stk.)
SW-WS (sort-hvid) 12V
blinklys højre
SW (sort) 0V (2
stk.)
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Nummerpladelygte
Signatur LBC

Model:Dato 901115

Beskrivelse
Nummerpladelygten er monteret over num-
merpladen i karrosseriet. Ledningerne til lyg-
ten er indstøbt i karrosseriet.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker
Diverse: Vaseline

Pære 5W 11x41

Demontering af nummerpladelygte
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter 2 skruer A.
4. Træk lygten fri af karrosseriet og demon-

ter 2 spadesko fra lygtens fladstik.
Nummerpladelygten er nu demonteret.

Nummerpladelygte
A: skrue, B: metalkappe, C: lygteglas, D: pakning, E:
pære, F: lygtehus
GR: grå, SW: sort.

Montering af nummerpladelygte
1. Rengør lygteglas C og Lygtehuset F.
2. Smør lygtehus F’s spadesko og fatning

med vaseline.
3. Monter 2 spadesko med GR og sW led-

ning på lygtehus F’s fladstik.
4. Monter pære E.
5. Monter lygteglas C, pakning D og metal-

kappe B på lygtehus F. Metalkappens ud-
skæring skal vende ind mod karrosseriet.

6. Monter lygten i karrosseriets hulrum med
skruer A.
Skruerne må ikke overspændes

Kontrol
1. Monter batteriets polsko, og tilslut start-

nøglen.
2. Kontroller, at nummerpladelyset virker,

når nærlyset er tændt.
Bemærk: Nummerpladelyset lyser, når
nær- eller fjernlys er tændt, men ikke når
kun positionslys er tændt.

Stikforbindelser
GR (grå) 12V til nummerpladelys
SW (sort) 0V
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Baklygte (24V version)
Signatur LBC

Model:Dato 901010

Beskrivelse
Bemærk: Baklygteinstallationen findes i to

versioner med henholdsvis 24V og
12V pære.
Denne instruktion beskriver 24V
versionen.

I 24V installationen forsynes baklyset fra
FREM/BAK vælgerens kontakt, når vælgeren
er i stilling BAK. FREM/BAK-kontaktens 36V
reduceres via en modstand R3 til 24V, som
ledes til baklygtens 24V pære. Modstand R3 er
monteret i venstre side på hængselrammen
under instrumentpanelet.
FREM/BAK vælgeren, der anvendes til denne
installation, er beskrevet i instruktion 3/6 nr.
3.0.
I lygten sidder en label, som angiver, at der
kun må anvendes 24V pære.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker
Diverse: Vaseline

Pære 24V/21W BA15S

Demontering af baklygte
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter lygteglas F med 2 skruer A.
3. Demonter 2 spadesko fra pærens fatning.
4. Demonter lygtehus Cmed 2 skruer D.

Baklygten er nu demonteret.

Montering af baklygte
1. Rengør lygteglasset og lygtehuset.
2. Smør lygtehusets fatning og fladstik med

vaseline.
3. Monter lygtehus C med to skruer D.

Skruerne må ikke overspændes.
4. Monter 2 spadesko med GR-WS og SW

ledning på pærens fatning ifølge illustrati-
onen.

Bemærk: Af pladshensyn skal spadesko
med SW ledning ikke være
isoleret.

5. Monter pære E.
6. Monter lygteglas F med to skruer A.

Skruer må ikke overspændes.
Baklygten er nu monteret.

Baklygte
A: skrue, C: lygtehus, D: skrue, E: pære
GR-WS: grå-hvid, SW: sort

Slutmontage og kontrol
1. Tilslut startnøglen.
2. Skub FREM/BAK-vælgeren i BAK, og

kontroller, at baklyset lyser, når der trædes
på speederen.

Ledningsforbindelser
GR-WS (grå-hvid) 36V fra FREM/BAK

omskifter S5 reduce-
ret til 24V via mod-
stand R3 monteret på
hængselrammen.

SW (sort) 0V
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Baklygte (12V version)
Signatur LBC

Model:Dato 901010

Beskrivelse
Bemærk: Baklygteinstallationen findes i to

versioner med henholdsvis 24V og
12V pære.
Denne instruktion beskriver 12V
versionen.

I 12V installationen forsynes baklyset fra en
baklyskontakt monteret på FREM/BAK vælge-
rens hus, som påvirkes, når vælgeren er i stil-
ling BAK. Baklyskontakten (S11) forsyner
baklygten med 12V.
FREM/BAK vælgeren, der anvendes til denne
installation, er beskrevet i instruktion 3/6 nr.
3.1.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker
Diverse: Vaseline

Pære 12V/21W BA15S

Demontering af baklygte
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter lygteglas F med 2 skruer A.
3. Demonter 2 spadesko fra pærens fatning.
4. Demonter lygtehus C med 2 skruer D.

Baklygten er nu demonteret.

Montering af baklygte
1. Rengør lygteglasset og lygtehuset.
2. Smør lygtehusets fatning og fladstik med

vaseline.
3. Monter lygtehus C med to skruer D.

Skruerne må ikke overspændes.
4. Monter 2 spadesko med GR-WS og SW

ledning på pærens fatning ifølge illustrati-
onen.

Bemærk: Af pladshensyn skal spadesko-
en med SW ledning ikke være
isoleret.

Baklygte
A: skrue, C: lygtehus, D: skrue, E: pære
GR-WS: grå-hvid, SW: sort

Slutmontage og kontrol
1. Skub FREM/BAK-vælgeren i BAK, og

kontroller, at baklyset lyser.

Ledningsforbindelser
GR-WS grå-hvid 12V fra baklyskontakt

S11, monteret på
FREM/BAK vælger.

SW sort 0V.
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Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Beskrivelse
Køretøjets samlede batteristrøm er begrænset
til 120A. Begrænsningen foretages af strømbe-
grænseren, som er et print monteret i sæde-
rummet. Instruktion 1/5 nr. 2.0 beskriver ad-
gang til sæderummets elektronik og placerin-
gen af strømbegrænseren.
Køretøjets sekundære elsystem forbruger fra 1
til 25A afhængigt af om lys, varme m.v. er
tilsluttet. Da det maksimale strømforbrug er
begrænset til 120A, reguleres motorstyringens
maksimale strømforbrug af strømbegrænseren
automatisk mellem 120A og 95A afhængigt af
forbruget i det sekundære system.
Reguleringen af strømmen foregår ved, at
strømbegrænseren shunter speederpotentio-
meteret (J8/4 og J8/6). Populært sagt skruer
strømbegrænseren elektrisk ned for speederen,
så modstanden i speederpotentiometeret ikke
kan gå op på maksimal modstand. Motorsty-
ringen giver herved ikke fuld strøm.
På samme måde regulerer strømbegrænseren
køretøjets maksimalhastighed ved at sætte en
fast grænse for speederpotentiometerets mak-
simalmodstand.
Køretøjets strømforbrug måles over shunt R1
(via J8/2 og J8/3), som er monteret på motor-
styringspladen. Strømbegrænseren forsynes
med 12V sorsyningsspænding fra sikring F2,
når startnøglen er tændt.
Såfremt strømshunt R1 eller speederpotentio-
meter har været udskiftet, skal strømbegrænse-
ren justeres. Af hensyn til batterilevetiden, der
bl.a. er afhængig af, hvor store strømme, der
trækkes, er det vigtigt, at justeringen foretages
omhyggeligt. Strømbegænseren er forsynet
med en lysdiode L, der lyser, når strømbe-
grænseren er aktiv.

Demontering af strømbegrænser
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækningen.
4. Demonter stik J8.
5. Demonter strømbegrænseren fra printclip-

sene M, ved at trykke clipsenes pal ind.
Strømbegrænseren er nu demonteret.

Montering af strømbegrænser
1. Monter strømbegrænseren på printclipsene

M. Kontroller, at clipsenes paler låser over
printet.

2. Rengør og smør om nødvendigt stik J8
med vaseline.

3. Monter stik J8.
Strømbegrænseren er nu monteret.

4. Monter batteriets polsko.

Strømbegrænser
J8: stik til hovedledningsnet, L: rød lysdiode, der viser,
at strømbegrænseren er aktiv, M: printclips, P2: poten-
tiometer til justering af maksimalhastighed, P3: poten-
tiometer til justering af maksimalstrøm
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Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.3005

Emne

Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Justering af maksimalstrøm
Maksimalstrømmen justeres ved at belaste
batterierne og samtidigt måle strømmen, som
leveres af batterierne.
1. Monter diagnosekoksen i diagnosestikket.

Indstil diagnoseboksens amperemeter til
fuldt udslag for 150A.

2. Løft køretøjet fri af jorden, så hjulene kan
rotere frit.
Bemærk: Løsen frikstionsskiven på højre
baghjul, således at den ikke belastes
unødvendigt.

3. Sæt FREM/BAK vælgeren FREM, og tryk
speederen i bund.

4. Brems langsomt køretøjet ned, og aflæs
maksimal batteristrøm på dignoseboksen.
Aflæs samtidigt batterispændingen, som
ikke må være under 31V. Såfremt spæn-
dingen falder under 31V, skal køretøjet
oplades.

5. Slip speederen og juster strømmen på po-
tentiometer P3 til 120A.
Drej mod uret, hvis strømmen skal juste-
res ned.
Drej med uret, hvis strømmen skal justeres
op.
1/4 omdrejning svarer til ca. 8A.

6. Gentag kontrol af justeringen, og juster
om nødvendigt indtil maksimalstrømmen
er korrekt.
Maksimalstrømmen er nu justeret.

Stikforbindelser på strømbegrænser
Stik Farve Funktion

J8/1 GN 12V frosyningsspænding via nøglekredsløb og sikring F2.
J8/2 WS og WS + fra strømshunt R1 og til kapacitetsmåler stik J1.
J8/3 GR og GR - fra strømshunt R1 og til kapacitetsmåler stik J1.
J8/4 Rt og RT Maksimalstrømregulering: Fra speederpotentiometer stik J11 og til motor-

styring stik J34.
J8/5 SW 0V forsyningsspænding fra fælles 0-punkt på strømshunt R2.
J8/6 GE og GE Hastighedsregulering: Fra speederpotentiometer stik J11 og til motorsty-

ring stik J34.
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Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Justering af maksimalhastighed
1. Løft køretøjet fri af jorden, så hjulene kan

rotere frit.
2. Sæt FREM/BAK vælgeren FREM og tryk

speederen i bund.
3. Med speederen nedtrykket, aflæses batte-

rispændingen på diagnoseboksens volt-
meter.

4. Gå ind i nedenstående skema og aflæs det
korrekte omdrejningstal.

5. Mål baghjulenes omdrejninger med en
omdrejningstæller.

6. Juster maksimalomdrejningerne på poten-
tiometer P2 til omdrejningstælleren viser
korrekt værdi.
Drej med uret, hvis maksimalomdrejnin-
ger skal justeres ned.

Drej mod uret, hvis maksimalomdrejnin-
gerne skal justeres op.
En hel omdrejning svarer til ca. 10
omd./min. Dog kan det være nødvendigt at
dreje adskillige omdrejninger før potenti-
ometeret er inde i justeringsområdet.

7. Gentag kontrol af justeringen, og juster
om nødvendigt indtil maksimalomdrejin-
gerne er korrekt.

8. Foretag prøvekørsel og kontroller maksi-
malhastigheden på plan vej.
For køretøjer uden Speed Kit er den teo-
retiske hastighed på plan vej 39.8km-t.
For køretøjer med Speed Kit er den teore-
tiske hastighed på plan vej 48km-t.

9. Monter sæderumsafdækningen.

Omdrejningsskema
For køretøjer UDEN Speed Kit

Omdrejninger i omd./min

Omdrejningsskema
For køretøjer MED Speed Kit

Omdrejninger i omd./min

Eksempel: For et køretøj uden Speed Kit aflæses
batterispændingen til 35.5V. Det korrek-
te omdrejningstal aflæses herefter i
skemaet til 488 omd./min
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Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Beskrivelse
Køretøjets samlede batteristrøm er begrænset
til 120A. Begrænsningen foretages af strømbe-
grænseren, som er et print monteret i sæde-
rummet. Instruktion 1/5 nr. 2.1 bestkriver ad-
gang til sæderummets elektronik og placerin-
gen af strømbegrænseren.
Køretøjets sekundære elsystem forbruger fra 1
til 25A afhængigt af om lys, varme m.v. er
tilsluttet. Da det maksimale strømforbrug er
begrænset til 120A, reguleres motorstyringens
maksimale strømforbrug af strømbegrænseren
automatisk mellem 120A og 95A afhængigt af
forbruget i det sekundære system.
Reguleringen af strømmen foregår ved, at
strømbegrænseren shunter speederpotentio-
meteret (J8/4 og J8/6). Populært sagt skruer
strømbegrænseren elektrisk ned for speederen,
så modstanden i speederpotentiometeret ikke
kan gå op på maksimal modstand. Motorsty-
ringen giver herved ikke fuld strøm.
På samme måde regulerer strømbegrænseren
køretøjets maksimalhastighed ved at sætte en
fast grænse for speederpotentiometerets mak-
simalmodstand.
Køretøjets strømforbrug måles over shunt R1
(via J8/2 og J8/3), som er monteret på motor-
styringspladen. Strømbegrænseren forsynes
med 12V forsyningsspænding fra sikring F6,
når startnøglen er tændt.
Såfremt strømshunt R1 eller speederpotentio-
meter har været udskiftet, skal strømbegrænse-
ren justeres. Af hensyn til batterilevetiden, der
bl. a. er afhængig af, hvor store strømme, der
trækkes, er det vigtigt at justeringen foretages
omhyggeligt. Strømbegrænseren er forsynet
med en lysdiode L, der lyser, når strømbe-
grænseren er aktiv.

Demontering af strømbegrænser
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækningen.
4. Demonter stik J8.
5. Demonter 4 møtrikker O.

Strømbegrænseren er nu demonteret.

Montering af strømbegrænser
1. Monter strømbegrænseren med 4 skruer

M, afstandsstykker N og møtrikker O.
2. Rengør og smør om nødvendigt stik J8

med vaseline.
3. Monter stik J8.

Strømbegrænseren er nu monteret.
4. Monter batteriets polsko.

Strømbegrænser
J8: stik til hovedledningsnet, L: rød lysdiode, der viser,
at strømbegrænseren er aktiv, M: skrue, N: afstands-
stykke, O: møtrik. P2: potentiometer til justering af
maksimalhastighed, P3: potentiometer til justering af
maksimalstrøm
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Fra stel nr. 3006
Til stel nr.

Emne

Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Justering af maksimalstrøm
Maksimalstrømmen justeres ved at belaste
batterierne og samtidigt måle strømmen, som
leveres af batterierne.
1. Monter diagnoseboksen i diagnosestikket.

Indstil diagnosebolsens amperemeter til
fuldt udslag for 150A.

2. Løft køretøjet fri af jorden, så hjulene kan
rotere frit.
Bemerk: Løsen friktionsskivenpå højre
baghjul, således at den ikke belastes
unødvendigt.

3. Sæt FREM/BAK vælgeren FREM og tryk
speederen i bund.

4. Brems langsomt køretøjet ned, og aflæs
maksimal batteristrøm på diagnoseboksen.
Aflæs samtidigt batterispændingen, som
ikke må være under 31V. Såfremt spæn-
dingen falder til under 31V, skal køretøjet
oplades.

5. Slip speederen og juster strømmen på po-
tentiometer P3 til 120A
Drej mod uret, hvis strømmen skal juste-
res ned.
Drej med uret, hvis strømmen skal justeres
op.
1/4 omdrejning svarer til ca. 8A.

6. Gentag kontrol af justeringen, og juster
om nødvendigt indtil maksimalstrømmen
er korrekt.
Maksimalstrømmen er nu justeret.

Stikforbindelser på strømbegrænser
Stik Farve Funktion

J8/1 GN 12V forsyningsspænding via nøglekredsløb og sikring F6.
J8/2 WS og WS + fra strømshunt R1 og til kapacitetsmåler stik J1-5.
J8/3 GR og GR - fra strømshunt R1 og til kapacitetsmåler stik J1-6.
J8/4 RT og RT Maksimalstrømregulering: Fra speederpotentiometer stik J11 og til

motorstyring stik J5-6.
J8/5 SW 0V forstyningsspænding fra fælles 0-punkt på strømshunt R2.
J8/6 GE og GE Hastighedsregulering: Fra speederpotentiometer stik J11 og til motor-

styring stik J5-7.
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Strømbegrænser
(del af motorstyring)Signatur LBC

Model:Dato 910412

Justering af maksimalhastighed
1. Løft køretøjet fri af jorden, så hjulene kan

rotere frit.
2. Sæt FREM/BAK vælgeren FREM, og tryk

speederen i bund.
3. Med speeden nedtrykket, aflæses batteri-

spændingenpå diagnoseboksens voltmeter.
4. Gø ind i nedenstående skema og aflæs det

korrekte omdrejningstal.
5. Mål baghjulenes omdrejninger med en

omdrejningstæller.
6. Juster maksimalomdrejningerne på poten-

tiometer P2 til omdrejningstælleren viser
korrekt værdi.
Drej med uret, hvis maksimalomdrejnin-
gerne skal justeres ned.

Drej mod uret, hvis maksimalomdrejnin-
ger skal justeres op.
En hel omdrejning svarer til ca. 10
omd./min. Dog kan det være nødventidt at
dreje adskillige omdrejninger før potenti-
ometeret er inde i justeringsområdet.

7. Gentag kontrol af justeringen, og juster
om nødvendigt indtil maksimalomdrejnin-
gerne er korrekt.

8. Foretag prøvekørsel og kontroller maksi-
malhastigheden på plan vej.
Fore køretøjer uden Speed Kit er den teo-
retiske hastighed på plan vej 39,8km/t.
Fore køretøjer med Speed Kit er den teo-
retiske hastighed på plan vej 48km/t.

9. Monter sæderumsafdækning.

Omdrejningsskema
For køretøjer UDEN Speed kit

Omdrejninger i omd./min

Omdrejningsskema
For køretøjer MED Speed Kit

Omdrejninger i omd./min

Eksempel: For et køretøj uden Speed Kit aflæses
batterispændingen til 35.5V. Det korrek-
te omdrejningstal aflæses herefter i
skemaet til 488 omd./min
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Fra stel nr. 2001
Til stel nr.3005

Emne

Elektronikmoduler i sæderum (oversigt)
Signatur LBC

Model:Dato 910321

Beskrivelse
Sæderummet er afdækket med en aluminiums-
plade, hvorpå lademodul, strømbegrænser og
DC/DC konverter er monteret. I bunden af
sæderummet er strømshunt R2 monteret.

Advarsel og generelle retningslinier
1. Ladeboksens netstik skal altid tages ud af

stikkontaktens 220VAC, før der arbejdes
på køretøjet. Selv om arbejdet ikke direkte
vedrører elførende dele, vil risikoen altid
være til stede for at skabe utilsigtede kort-
slutninger eller berøring af elførende dele.

2. Batteripolerne skal altid demonteres, før
der foretages arbejde på køretøjet, der in-
volverer elførende dele. Selv om køretøjets
elsystem er beskyttet af sikringer, vil der
altid være risiko for utilsigtede kortslut-
ninger, der i kraft af de store strømme,
batteriet kan levere, vil være ødelæggende
for komponenter og ledningsnet.

3. Før batteripolerne monteres, skal køretø-
jets elsystem være monteret komplet, såle-
des at der ikke er ’løse’ stik og ledninger,
der vil kunne skabe kortslutninger.

4. Når batteripolerne tilsluttes, kan der opstå
en gnist. Vær derfor opmærksom på at
sørge for god ventilation i lokalet, hvor
arbejdet udføres, således at gasser hidrø-
rende fra batteriets ladning ikke kan an-
tændes.

5. Instruktionerne angiver testrutiner, som
kan involverer tilslutning af ladeboksens
netstik til 220VAC. Følg retningslinierne
nøje, og adskil ikke stik eller spadesko før
netstikket fra ladeboksen er taget ud af
stikkontaktens 220VAC.

Adgang til sæderum
1. Flyt ryglænet helt tilbage.
2. Demonter 2 skruer A og 4 skruer B.
3. Sæderumsafdækningen kan nu svinges op,

således at alle komponenter er tilgængeli-
ge.

Montage af hovedledningsnet i sæde-
rum
Hovedledningsnettet går fra rummet under
håndbremseafdækningen ud i sæderummet.
Herfra løber ledningsnettet forbi strømshunt
R2 til bagkanten af sæderummet, hvor hoved-
ledningsnettet er ført op og monteret på sæde-
rumsafdækningen.
1. Hovedledningsnettet er monteret med 3

kabelbindere C i bunden af sæderummet.
2. Hovedledningsnettet er monteret på sæde-

rumsafdækningen med 3 kabelbindere D.

Strømshunt R2
Strømshunt R2 anvendes af kapacitetsmåleren
til måling af ladestrøm. Måleledningerne til
strømshunten er desuden ført ud til diagnose-
boksens stik. Strømshunten anvendes samtidigt
som fælles nulpunkt for køretøjets sekundære
elsystem.
Strømshunt R2 er beskrevet indgående i in-
stuktion 1/5 nr. 3.

Lademodul og køleblæser
Lademodulet E indeholder den elektroniske
regulering af ladefunktionen. Lademodulet
varetager ensretning og regulering af strøm-
men fra ladeboksen. Styringen af ladeforløbet
varetages af både lademodul og kapacitetsmå-
ler.
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Emne

Elektronikmoduler i sæderum (oversigt)
Signatur LBC

Model:Dato 910321

Elfunktion af lademodul er beskrevet i in-
struktion 1/5 nr. 6.
Mekanisk montage og montage af ledninger på
lader er beskrevet i instruktion 1/5 nr. 5.
Sæderumsafdækningen er forsynet med en
køleblæser F, som sørger for køling under lad-
ning. Køleblæseren F er styret af en termo-
kontakt på lademodulets køleplade, som starter
blæseren, når lademodulets køleplade når en
temperatur på ca. 60ºC.
Køleblæseren og den forbindelser er beskrevet
i instruktion 1/5 nr. 4.

Elektronikmoduler i sæderum
A: skrue, B: skrue, C og D: kabelbindere, E: ladebodul,
F: køleblæser, G: DC/DC konverter, H: strømbegræn-
ser, R2: strømshunt

DC/DC konverter
DC/DC konverteren G omformer køretøjets
36V batterispænding til 12V, som anvendes af
lelktronik og det sekundære elsystem (lygter
m.v.). DC/DC konverteren kan maksimalt af-
give 23A ved 12V. Den er konstant i funktion,
når batteripolerne er monteret. DC/DC kon-
verteren anvender sæderumsafdækningen som
køleplade.
DC/DC konverteren er beskrevet indgående i
instruktion 1/5 nr. 7.

Strømbegrænser
Strømbegrænseren H begrænser køretøjets
maksimale batteristrømforbrug ti 120A. Strøm-
forbruget reguleres ved at begrænse strømmen
i motorstyringen. Strømbegrænseren anvendes
også til at begrænse køretøjets maksimalha-
stighed.
Både maksimalstrøm og maksimalhastighed
kan justeres i strømbegrænseren.
Strømbegrænseren er indgående beskrevet i
instruktion 1/5 nr. 1.
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Fra stel nr. 3006
Til stel nr.

Emne

Elektronikmoduler i sæderum (oversigt)
Signatur LBC

Model:Dato 910321

Beskrivelse
Sæderummet er afdækket med en aluminiums-
plade, hvorpå lademodul, strømbegrænser og
DC/DC konverter er monteret. I bunden af
sæderummet er strømshunt R2 monteret.

Advarsel og generelle retningslinier
1. Ladeboksens netstik skal altid tages ud af

stikkontaktens 220VAC, før der arbejdes
på køretøjet. Selv om arbejdet ikke direkte
vedrører elførende dele, vil risikoen altid
være til stede for at skabe utilsigtede kort-
slutninger eller berøring af elførende dele.

2. Batteripolerne skal altid demonteres, før
der foretages arbejde på køretøjet, der in-
volverer elførende dele. Selv om køretøjets
elsystem er beskyttet af sikringer, vil der
altid være risiko for utilsigtede kortslut-
ninger, der i kraft af de store strømme,
batteriet kan levere, vil være ødelæggende
for komponenter og ledningsnet.

3. Før batteripolerne monteres, skal køretø-
jets elsystem være monteret komplet, såle-
des at der ikke er ’løse’ stik og ledninger,
der vil kunne skabe kortslutninger.

4. Når batteripolerne tilsluttes, kan der opstå
en gnist. Vær derfor opmærksom på at
sørge for god ventilation i lokalet, hvor
arbejdet udføres, således at gasser hidrø-
rende fra batteriets ladning ikke kan an-
tændes.

5. Instruktionerne angiver testrutiner, som
kan involverer tilslutning af ladeboksens
netstik til 220VAC. Følg retningslinierne
nøje, og adskil ikke stik eller spadesko før
netstikket fra ladeboksen er taget ud af
stikkontaktens 220VAC.

Adgang til sæderum
1. Flyt ryglænet helt tilbage.
2. Demonter 2 skruer A og 4 skruer B.

(skruer A er ikke vist på illustrationen).
3. Sæderumsafdækningen kan nu svinges op,

således at alle komponenter er tilgængeli-
ge.

Montage af hovedledningsnet i sæde-
rum
Hovedledningsnettet går fra rummet under
håndbremseafdækningen ud i sæderummet.
Herfra løber ledningsnettet forbi strømshunt
R2 til bagkanten af sæderummet, hvor hoved-
ledningsnettet er ført op og monteret på sæde-
rumsafdækningen.
1. Hovedledningsnettet er monteret med 3

kabelbindere C i bunden af sæderummet.
2. Hovedledningsnettet er monteret på sæde-

rumsafdækningen med 3 kabelbindere D.
3. Sæderumsafdækningen er monteret med

en kantliste L, til beskyttelse af ledninger-
ne, hvor disse løber ind i karrosseriet.

Strømshunt R2
Strømshunt R2 anvendes af kapacitetsmåleren
til måling af ladestrøm. Måleledningerne til
strømshunten er desuden ført ud til diagnose-
boksens stik. Strømshunten anvendes samtidigt
som fælles nulpunkt for køretøjets sekundære
elsystem.
Strømshunt R2 er beskrevet indgående i in-
stuktion 1/5 nr. 3.0.

Lademodul og køleblæser
Lademodulet E indeholder den elektroniske
regulering af ladefunktionen. Lademodulet
varetager ensretning og regulering af strøm-
men fra ladeboksen. Styringen af ladeforløbet
varetages af både lademodul og kapacitetsmå-
ler.
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Elektronikmoduler i sæderum (oversigt)
Signatur LBC

Model:Dato 910321

Elfunktion af lademodul er beskrevet i in-
struktion 1/5 nr. 6.0. Mekanisk montage og
montage af ledninger på lader er beskrevet i
instruktion 1/5 nr. 5.0.
Sæderumsafdækningen er forsynet med en
køleblæser F, som sørger for køling under lad-
ning. Køleblæseren F er styret af en termo-
kontakt på lademodulets køleplade, som starter
blæseren, når lademodulets køleplade når en
temperatur på ca. 60ºC.
Køleblæseren og den forbindelser er beskrevet
i instruktion 1/5 nr. 4.0.

Elektronikmoduler i sæderum
A: hul til montageskrue, B: skrue, C og D: kabelbinde-
re, E: lademodul, F: køleblæser, G: DC/DC konverter,
H: strømbegrænser, K: kapacitetsmåler, L: kantliste til
beskyttelse af ledninger, M: gummidæksel og diagnose-
stik, N: fælles nulpunkt, R: strømshunt

Kapacitetsmåler
Kapacitetsmåleren K måler og registrerer kø-
retøjets strømforbrug samt den indladede
strøm. Kapacitetsmåleren styrer batterimåle-
rens visning. Kapacitetsmåleren er til dels sty-
ret af lademodulet. Funktion af både lader og
kapacitetsmåler er indgående beskrevet i in-
struktion 1/5 nr. 6.0.

DC/DC konverter
DC/DC konverteren G omformer køretøjets
36V batterispænding til 12V, som anvendes af
lelktronik og det sekundære elsystem (lygter
m.v.). DC/DC konverteren kan maksimalt af-
give 23A ved 12V. Den er konstant i funktion,
når batteripolerne er monteret. DC/DC kon-
verteren anvender sæderumsafdækningen som
køleplade.
DC/DC konverteren er beskrevet indgående i
instruktion 1/5 nr. 7.0.

Strømbegrænser
Strømbegrænseren H begrænser køretøjets
maksimale batteristrømforbrug til 120A.
Strømforbruget reguleres ved at begrænse
strømmeni motorstyringen. Strømbegrænseren
anvendes også til at begrænse køretøjets mak-
simalhastighed.
Både maksimalstrøm og maksimalhastighed
kan justeres på strømbegrænseren.
Strømbegrænseren er indgående beskreveti
instruktion 1/5 nr. 1.0.

Diagnosestik
Diagnosetikket M indeholder forbindelser til
diagnoseboks med hvilken ladefunktion,
DC/DC konverter, batterispænding og batteri-
strøm kan kontrolleres. Stikket er tilgængeligt,
når gummidækselet M demonteres.
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Beskrivelse
Strømshunt R2, som er monteret i bunden af
sæderummet, anvendes af kapacitetsmåleren
tilmåling af batteriernes ladestrøm. Strøms-
hunten består af et modstandselement. Strøm-
men fra laderen går igennem shunten og forår-
sager et spændingsfald på 3.3mV pr. A. Det vil
ved fuld ladestrøm=15A svare til et spæn-
dingsfald over shunten på 50mV. Spændings-
faldet bruger kapacitetsmåleren som et mål for
ladestrømmen.
Bemærk: Der må aldrig fjernes materiale fra

strømshunten ved filing, slibning
eller boring.

Måleledningerne fra shunten er ført ud i diag-
nosestikket.
Den ene af shuntens terminaler anvendes som
fælles 0V (knudepunkt) for køretøjets elektro-
nik og sekundære el-system. Fra 0V punktet
føres der kun en ledning til batteriets 0V. Den-
ne ledning er monteret på motorstyringspladen
på strømshunt R1.
Placeringen af strømshuntens måleledninger
HR og GE til kapacitetsmåleren er separat i
forhold til de øvrige forbindelser for at undgå
målefejl.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Ringgaffelnøgle 13 mm
Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 15 Nm
Vaseline

Demontering af strømshunt
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækning.
4. Demonter 2 skruer X.
5. Demonter 2 møtrikker T.

Strømshunt R2 er nu demonteret.

6. Køretøjet er i bunden monteret med to
skruer P, skiver Q og møtrikker R. Nor-
malt er det ikke nødvendigt at demontere
disse.

Kontrol før montage
1. Kontroller gumitylle Y for skader. Gum-

mityllen virker som dræn i sæderummet
og skal være intakt, for at undgå vandind-
trængen fra køretøjets underside.

2. Rengør, og kontroller gevindenderne på
skruer P og møtrikker R for korrosion.
Udskift om nødvendigt med nye dele.
Tilspændingsmoment møtrikker R 15 Nm.

3. Rengør, og kontroller ringsko på alle led-
ninger for deformationer og grater. Kon-
troller crimpningerne på ledningerne. Ud-
skift om nødvendigt ringsko.

4. Såfremt strømshunten er korroderet, skal
den udskiftes.

5. Smør strømshunt og ringsko med vaseline.

Strømshunt R2
J39: ledning til lader, P: skrue, Q: skive, R: møtrik, S:
skive, T: møtrik, U: nylonskive, V: skive, X: skrue, Y:
gummitylle
GE: gul, HR: lyserød
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Montage af strømshunt
1. Monter strømshunten på gevindenderne P.

Strømshunten bliver hævet fra bunden af
skiverne Q og møtrikkerne R.

2. Monter SW ledning J39 på strømshuntens
bageste terminal.

3. Monter øvrige 9 sorte ledninger på
strømshuntens forreste terminal med den
tykkeste ledning i bunden. Fordel ringsko-
ene i en stjerne om terminalen, således at
de ikke bøjes af hinanden.

4. Monter skiver S og møtrikker T. Hold
kontra på møtrikker R, når møtrikkerne T
tilspændes.
Tilspændingsmoment 15 Nm.

5. Monter HR og GE ledning med nylonski-
ver U, skiver V og skruer X.
Bemærk: Det er vigtigt at nylonskiverne U
placeres korrekt. Skruerne X skal spændes
hårdt for at opnå god kontakt.
Strømshunten er nu monteret.

Kontrol og slutmontage
1. Tilslut batteriets polsko. For at aflade

batterierne tændes for stor varme i nogle
få minutter.

2. Tilslut diagnoseboksen.
3. Kontroller på diagnoseboksens ampere-

meter, at ladestrømmen stiger til mellem
10 og 15A. Alt efter batteriernes ladetil-
stand kan visningen falde til under 10A i
løbet af nogle minutter.
Såfremt amperemeterets viser slår ud til
den forkerte side, er ledningerne monteret
forkert på strømshunt R2.

4. Monter sæderumsafdækning.



Værkstedsinformation 1/5 4.0-0
Side 1 af 2

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Køleblæser i sæderum
Signatur LBC
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Beskrivelse
Sæderummets køleblæser er monteret i fronten
af sæderummets afdækning. Køleblæseren er
styret af en termokontakt K på lademodulets
køleplade, som tænder blæseren, når kølepla-
den når en temperatur på ca. 60ºC. Køleblæse-
ren træker frisk luft ind gennem ribberne i af-
dækningens front, og blæser luften ud gennem
sprækken mellem sædets og afdækningens
bagkant. Derfor må sædet ikke afdækkes med
tæpper eller puder, når køretøjet er stillet til
ladning. Såfremt blæserfunktionen svigter på
grund af defekt blæser, termokontakt eller blo-
keret luftgennemstrømning, er lademodulet
forsynet med en ekstra termokontakt L på kø-
lepladen, der afbryder lademodulet ved en
temperatur på ca. 80ºC.
Køleblæseren vil typisk være afbrudt i begyn-
delsen af ladeforløbet, hvor lademodulets kø-
leplade varmes op, samt under vedligeholdel-
sesladning, hvor ladestrømmen er lille og tabe-
ne små.
Køleblæseren er på 24V og forsynes med 36V
gennem termokontakten monteret på lademo-
dulet. Køleblæserens –ledning er forbundet til
lademodulet, hvor en seriemodstand nedbrin-
ger spændingen til ca. 24V.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvstkruetrækker

Ringgaffelnøgle 7 mm
Vaseline

Demontering af køleblæser
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækningen.
4. Demonter spadesko med RT ledning på

lademodulets termokontakt.
Demonter spadesko med SW ledning på
lademodulets print.

5. Demonter 4 skruer C.
Køleblæseren er nu demontert.

Køleblæser i sæderum
C: skrue, D: møtrik, E: termokontaktens terminaler,
K: termokontakt til køleblæser, L: lademodulets sik-
kerhedskontakt ved kølesvigt
RT: rød, SW: sort

Montering af køleblæser
1. Monter køleblæseren med 4 skruer C og 4

møtrikker D. Kontroller, at køleblæseren
vender korrekt med ledningerne ind mod
sæderummet.
Skruerne må ikke overspændes.

2. Smør spadeskoene med vaseline.
3. Monter spadesko med RT ledning på la-

demodulets termokontakt K.
4. Monter spadesko med SW ledning på la-

demodulets print.
Køleblæseren er nu monteret.

Kontrol og slutmontage
1. Monter batteriets polsko.
2. Tilslut ladeboks til netforsyning 220VAC.
3. Såfremt lademodulet er under 60ºC, vil

blæseren ikke køre. Kortslut derfor termo-
kontakt K mellem terminalerne E. Køle-
blæseren skal nu køre.
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4. Mål spændingen mellem RT og SW led-
ning. Spændingen skal ligge mellem 20 og
30V, når køleblæseren kører afhængig af
batteriets ladetilstand. Såfremt spændin-
gen ligger uden for disse grænser er lade-
modulet defekt og skal udskiftes.

5. Afbryd netforsyning 220VAC og monter
sæderumsafdækningen.

6. Tilslut diagnoseboks og tilslut ladeboks til
netforsyning 220VAC.

7. Kontroller på diagnoseboksens ampere-
meter, at lademodulet lader med mindst
10A.
Såfremt lademodulet lader med mindre
strøm end 10A, vil der ikke være sikker-
hed for, at lademodulets temperaturstig-
ning vil få køleblæseren til at køre. Hvis
ladestrømmen er under 10A, skal batteri-
erne derfor først aflades, fx ved at lade
stor varme være tændt i en periode.

8. Kontroller efter et stykke tids ladning med
en ladestrøm over 10A, at køleblæseren er
startet. Såfremt køleblæseren ikke starter,
og ladningen afbrydes på grund af overhe-
det lademodul, er lademodulets termo-
kontakt K defekt, og lademodulet skal ud-
skiftes.
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Beskrivelse
Lademodulets el-funktioner er beskrevet i in-
struktion 1/5 nr. 6.0. Denne instruktion beskri-
ver lademodulets mekaniske og elektriske
montage. Lademodulet er monteret i sæde-
rummet.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Topnøgle 5.5 m
Ringgaffelnøgle 13 mm
Vaseline

Demontering af lademodul
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter køleblæserens spadesko med

ledninger RT og SW.
4. Demonter spadesko fra hovedlednings-

nettet J33, J34, J35, J36, J38 og J39.
5. Demonter stik fra hovedledningsnettet J12

og J7.
6. Demonter 4 skruer E.

Lademodulet er nu demonteret.

Lademodulet set fra indersiden af sæderumsafdækningen
J7: 8-polet stik med styreforbindelser fra hovedledningsnet,
J33-SW: sort ledning fra ladeboks via hovedledningsnet
J34-SW: sort ledning fra ladeboks via hovedledningsnet

Lademodul set fra kanten af sæderumsafdækningen
E: skrue, F: afstandsstykke, G: møtrik
J12: stik fra termokontakt i motorrum via hovedled-
ningsnet.
J35-BL-GE og J36-BL-GE: blå-gul triggervikling fra
ladeboks via hovedledningsnet,
J38-RT: rød +36V fra hovedsikring F11 i motorrum
via hovedledningsnet,
J39-SW: sort 0V fra strømshunt R2 i sæderum via
hovedledningsnet,
SW og RT: sort og rød ledning fra køleblæser

Montering af lademodul
1. Monter lademodul med 4 sæt skruer E,

afstandsstykker F og møtrikker G.
Skruerne må ikke overspændes.

2. Rengør og smør spadesko og stik med
vaseline.

3. Monter spadesko J33-SW og J34-SW fra
hovedledningsnettet.

4. Monter spadesko J38-RT og J39-SW fra
hovedledningsnettet.

5. Monter spadesko J35-BL-GE og J36-BL-
GE fra hovedledningsnettet.
Bemærk: Ledningsfarverne under punk-
terne 3 og 5 er parvis ens, og kan derfor
monters vilkårligt.
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6. Monter stik J12 og stik J7 fra hovedled-
ningsnettet.

7. Monter spadesko med SW ledning fra
køleblæser på lademodulets print.

8. Monter spadesko med RT ledning fra kø-
leblæser på lademodulets termokontakt.
Lademodulet er nu monteret.

Kontrol og slutmontage
1. Tilslut batteriets polsko.
2. Foretag overordnet kontrol af montage før

tilslutning af netforsyning 220VAC:
Mål 0V på lademodulets spadesko J39-
SW ledning.
Mål 36V på lademodulets spadesko J38-
RT ledning.

3. Kontroller laderens del af motorstyringens
sikkerhedssystem:
Drej startnøglen, og kontroller, at motoren
kan køre. Afbryd startnøglen.

4. Monter sæderumsafdækningen.
5. Tilslut diagnoseboks og tilslut netforsy-

ning 220VAC.
6. Kontroller på diagnoseboksens ampere-

meter, at laderen lader strøm på batteriet.
7. Kontroller på diagnoseboksens ampere-

meter, at ladningen afbrydes, når start-
nøglen tændes. Kontroller, at køretøjet ik-
ke kan køre. Afbryd startnøglen.

8. Kontroller efter et stykke tids ladning, at
køleblæseren kører såfremt omgivelses-
temperaturen er over 15ºC. Køleblæseren
skal starte, når laderens køleplade er over
60ºC.

9. Kontroller efter ladning, at batterimåleren
står på 1/1, og at diagnoseboksens 82% og
100% lampe lyser.

Sikring F12
Sikring F12 sikrer laderens forbindelse J38-RT
til batteriets + pol. Sikringen springer, såfremt
der opstår kortslutninger i laderen.
Sikring F12 er på 30A.



Værkstedsinformation 1/5 5.0-0
Side 3 af 3

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Lademodul
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Stikforbindelser på lademodul

Stik J7
J7-1 GE-RT Motorstyringens sikkerhedskredsløb fra overdelskontakt.
J7-2 GR-RT ERROR signal til diagnoseboks
J7-3 GE-WS 100% signal fra kapacitetsmåler
J7-4 OR-WS 82% signal fra kapacitetsmåler
J7-5 BL-RT ETG signal til diagnoseboks
J7-6 OR-RT Motorstyringens sikkerhedskredsløb til speedepotentiometer
J7-7 BL-WS Signal ’Net tilsluttet’ til diagnoseboks og instrument
J7-8 GN-WS Signal ’Startlås tilsluttet’ fra nøglekredsløb

Stik J12
J12-1 GE Termoføler fra motorrum (batteritemperatur)
J12-2 BL Termoføler fra motorrum (batteritemperatur)

Spadeforbindelser
J33-SW Vikling fra ladeboks
J33-SW Vikling fra ladeboks

J35-BL-GE Triggervikling fra ladeboks
J36-BL-GE Trikkervikling fra ladeboks

J38-RT 36V fra hovedsikring F11 på motorstyring (batterispænding)
J39-SW 0V til strømshunt R2 i sæderum (fælles 0-punkt)

RT 36V til køleblæser
SW 0V via seriemodstand til køleblæser. Modstanden forårsager et spændingsfald på ca.

12V, således at køleblæseren får 24V.
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Denne instruktion beskriver den teoretiske
baggrund for lader og kapacitetsmåler.

Generelt
Laderen består af en ladeboks, som indeholder
en transformator til reduktion af nettets
220VAC. Transformatorens ubelastede ud-
gangsspænding er ca. 60VAC. Den belastede
spænding ligger mellem 35 og 50VAC. Trans-
formatoren har også en såkaldt triggervikling
på ca. 17VAC, som anvendes til at synkronise-
re laderens ensretter i forhold til nettets fre-
kvens. Den reducerede vekselspænding fra
transformatoren ensrettes til jævnspænding i
lademodulet og reguleres til ladning på batteri-
erne. Lademodulet er selvstyrende. Ladefunk-
tion er aktiv når:
1. Stikkontakt 220VAC er tilsluttet.
2. Startnøglen er afbrudt.

Kapacitetsmåleren måler køretøjets strømfor-
brug i form af Ampere x tid (Ah). Kapacitets-
målerens udgang tæller ned, efterhånden som
køretøjet forbruger Ah. Kapacitetsmåleren
korrigerer Ah for strømtrækkets størrelse og
omgivelsestemperaturen. Store strømtræk og
lave temperaturer tæller ’hårdere’ end svage
strømtræk og høje temperaturer.
Når laderen er tilsluttet 220VAC, og startnøg-
len er afbrudt, tæller kapacitetsmåleren op. For
at sikre fuldstændig opladning, tæller kapaci-
tetsmåleren ikke op til fuldt opladet, før hele
ladeforløbet er tilendebragt. Kapacitetsmåleren
er under opladning tildels styret af lademodu-
let.
Kapacitetsmåleren er konstant aktiv, når køre-
tøjets batteripoler er tilsluttet. Hvis batteripo-
lerne aftages eller forsyningsspændingen
(36V) til kapacitetsmåleren afbrydes, ’glem-
mer’ kapacitetsmåleren sin værdi. Kapacitets-
måleren stiller sig på en fast indstillet værdi,
når forsyningsspændingen tilsluttes igen.

Batterimåleren i instrumentmodulet er udlæs-
ningsenheden for kapacitetsmåleren. Batteri-
måleren omsætter udgangssignalet (0-2V) fra
kapacitetsmåleren til lys i lamperne i batteri-
måleren. Batterimåleren har ialt 12 lamper
eller prikker, som alle lyser, når batterierne er
fuldt opladet. Når Kapacitetsmålerens ud-
gangssignal ’står mellem to prikker’, vil batte-
rimåleren tænde den sidste prik halvt, hvilket
ses som en blød overgang.

Afladning
Batterierne indeholder ca. 90Ah, når de er fuldt
opladet. For at beskytte batterierne og bevare
køretøjet ’levende’ under den sidste del af af-
ladningen, aflades batterierne kun halvt, hvil-
ket svarer til en hel afladning på batterimåle-
ren.
Køretøjet kan maksimalt udtage 50Ah under
en hel afladning. Da køretøjet under normale
kørselsforhold vil aflade batteriet med en gen-
nemsnitsstrøm på 40-60A, svarer dette til ca. 1
times kørsel.

Opladning
Opladning af batterierne er opdelt i 3 hovedfa-
ser:

Hovedladning
Efterladning
Vedligeholdelsesladning.

Batteriets ladeforløb er ikke entydigt bestemt,
da strøm- og spændingsværdier vil være af-
hængige af batteriets ladetilstand, temperaturen
og ikke mindst alder. Derfor er talværdier i det
efterfølgende kun retningsgivende.

Hovedladning
Hovedladning erstatter den energi, der er for-
brugt fra batteriet. Hovedladningsforløbet tilfø-
rer principielt batteriet størstedelen af de Ah,
som køretøjet har forbrugt under afladning.
Hovedladningen skal derfor tilføre batteriet ca.
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50Ah efter en hel afladning. I hovedladnings-
forløbet giver laderen i gennemsnit 12A. Det
vil sige, at hovedladningsforløbet kan lage op
til 4-5 timer, såfremt batteriet ifølge batteri-
måleren er helt afladet.
Hovedladningen styres af laderen og er kom-
penseret for temperatur. Kapacitetsmåleren
tæller op til maksimalt 82% (10 prikker) under
hovedladningsforløbet.
Hovedladningen afsluttes, når laderen registre-
rer, at atterispændingen har nået gasninsspæn-
dingen. Gasningsspændingen er en forudbe-
stemt værdi, som er afhængig af batteritype og
temperatur.

Efterladning
Efterladningen anvendes til at stabilisere batte-
riet. Efterladningen forårsager, at batteriets
vand splittes ad i ilt og brint. Man siger, at
batteriet gasser. Gasudviklingen omrører væ-
sken i batteriet og får syrekoncentrationen til at
være ensartet, således at den tunge syre ikke
samlet i bunden af batteriet.
Efterladningen sikrer desuden, at enkelte cel-
ler, som ikke er fuldt opladet, vil blive opladet
i samme grad som batteriets øvrige celler. Man
kalder også efterladning for udligningsladning.
Strømmen falder meget under efterladningen.
Ved nye batterier er strømmen lav, i gennem-
snit under 4A, og ved ældre batterier kan
strømmen være op til 6-7A. Efterladningsperi-
oden bestemmes af lademodulet og bestemmes
ud fra tabellen til højre. Lademodulet styrer
kapacitetsmåleren under efterladningen, hvor
kapacietetsmåleren stiger fra 82% til 90% (fra
10 til 11 prikker). Først når efterladningen er
tilendebragt, styrer lademodulet kapacitetsmå-
leren til 100% (12 prikker).

Vedligeholdelsesladning
Vedligeholdelsesladning kompenserer for bat-
teriernes selvafladning og køretøjets eget for-
brug til kapacitetsmåler og DC/DC konverter.
Egetforbruget er ca. 100mA.

Vedligeholdelsesstrømmen er for nye batterier
under 0.5A, men kan for ældre batterier stige
til over 2A. Vedligeholdelsesladningen er
kompenseret for temperatur.

Hovedladningstid Efterladningstid
(timer) (timer)

0.5 1.8
1.0 2.9
1.5 3.3
2.0 4.1
2.5 4.4
3.0 4.7
3.5 4.9
4.0 5.1
4.5 5.4
5.0 5.7
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Ladekarakteristikken
I ovenstående diagram vises ladestrømmen i et
typisk ladeforløb. Når laderen tilsluttes (helt til
venstre i øverste diagram), giver laderen mak-
simal strøm. Spændingen er ved tilslutning lav,
men stiger hurtight til over 38V, som det ses
på nederste diagram, der viser spændingen
over batteriet gennem ladeforløbet. Efterhån-
den som spændingen stiger i hovedladnings-
forløbet, reduceres strømmen lidt, fordi laderen
afgiver næsten konstant effekt. Under hoved-
ladning tæller kapacitetsmåleren op, men stop-
per, hvis den kommer op på 82% (10 prikker).
Når batterispændingen kommer op på gasnins-
spændingen, styrer laderen opladningen ind i
efterladningen. Samtidigt styrer laderen kapa-
citetsmåleren til at vise 82% (10 prikker).

Strømmen falder nu meget. Efterladningstiden
er beregnet af lademodulet ud fra tiden, der gik
til hovedladningen. Kapacitetsmåleren tæller
op under efterladningen, men stopper, når den
kommer op på 90% (11 prikker). Når tiden til
efterladning er gået, styrer laderen forløbet ind
i vedligeholdelsesladning. Samtidigt styrer
lademodulet kapacitetsmåleren til at vise 100%
(12 prikker).
Vedligeholdelsesladningen foregår ved kon-
stant spænding. I starten af vedligeholdelses-
ladningen er strømmen typisk nul, da batteri-
spændingen skal falde ned til den konstante
ladespænding, hvilket kan vare op til nogle
minutter.
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Laderens styring af kapacitetsmåler
1. Principielt er lader og kapacitetsmåler

adskilt. Under opladning vil kapacitets-
måleren tælle Ah op til 82% (10 prikker),
hvor den står stille. Hvis den ikke får sig-
nal fra laderen, vil kapacitetsmåleren ikke
tælle videre. Man definerer, at kapacitets-
måleren først må vise 100% (12 prikker),
når ladeforløbet er helt færdigt, dvs. ef-
terladningsperioden er tilendebragt.
Hvis kapacitetsmåleren ikke er kommet
helt op på 82%, når gasningsspændingen
nås, styrer lademodulet kapacitetsmåleren
med 82% signalet til at vise 82%. Kapa-
citetsmåleren accepterer kun dette signal,
såfremt ladestrømmen er over 0.7A. Nor-
malt vil ladestrømmen være tæt på 10A
ved gasningsspændingen.

2. I efterladningsperioden tæller kapacitets-
måleren Ah op til 90% (11 prikker), men
står så stille for at vente på, at laderen skal
afslutte efterladningen. Når lademodulet
er færdig med efterladningsperioden, sty-
rer lademodulet med 100% signalet kapa-
citetsmåleren til –at vise 100%. Kapaci-
tetsmåleren accepterer kun dette signal,
såfremt 82% signalet er aktivt, og 100%
signalet har været aktivt i minimum 10 se-
kunder.

3. Både 82% (stik J1-10) og 100% (stik J1-9)
signalet er aktivt, når signalspændingen er
under 1V. Når signaler ikke er aktive, er
spændingen over 2V. Typisk vil de være
8-10V.

Laderens temperaturkompensering
Batterispændingen er temperaturafhængig.
Ved lave temperaturer stiger den ubelastede
batterispænding, og ved høje temperaturrer
falder batterispændingen. Man skulle nu tro, at
et kold batteri er bedre end et varmt batteri,
men dette er ikke tilfældet, for samtidig med at
batterispændingen stiger, når det bliver kolde-
re, stiger batteriets indre modstand tilsvarende.
Tabene i et kold batteri bliver herved større, og
batteriets spænding falder mere, når det bela-
stes, end et tilsvarende varmt batteri.

Laderen kompenserer for temperaturen, såle-
des at laderens registrering af gasningsspæn-
ding og laderens vedligeholdelsesspænding
stilles højere ved lave temperaturer.
Dette ses i følgende tabel over typiske værdier

Temperatur Gasnings- Vedligeholdelses-
°C spænding spænding

-10 47 43
0 46 42

10 45 41
20 44 40

Temperaturmålerens kompensering
Under afladning kompenserer kapacitetsmåle-
ren de talte Ah for strømtrækkets størrelse og
for temperaturen.
Batteriets kapacitet er afhængig af, hvor hurtig
strømmen trækkes ud af batteriet. Ved store
strømme er kapaciteten lav, og ved små
strømme er kapaciteten stor.
Kapacitetsmåleren tillader, at der udtrækkes
50Ah af batteriet ved et strømtræk på mellem 0
og 75A. Er strømtrækket større, reducerer ka-
pacitetsmåleren det tilladelige antal Ah, dvs.
den tæller hurtigere ned ved store strømtræk,
som illustreret med nedenstående eksempler.

Forbrugsstrøm (A) Ah tilladt
0 – 75 50

75 – 100 45
100 – 120 38

Store strømtræk opstår under acceleration og
ved kørsel på stejle stigninger. En sådan situa-
tion kan fx. Være kørsel i intensiv bytrafik
med mange start/stop. Kørestrækningen er ikke
alene reduceret på grund af kapacitetsmålerens
’straf’ for høje strømtræk, men også fordi kø-
retøjet kører langsomt under store strømtræk.
Køretøjet tilbagelægger langt flere meter pr.
Ah ved høj hastighed end ved lav hastighed. I
selve startøjeblikket, hvor strømmen er størst,
står køretøjet principielt stille, så den brugte
energi laver intet arbejde. Under afbremsning
vil energien der udvikles i bremserne blive
tabt.
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Kapacitetsmåleren kompenserer nedtællingen
af Ah for temperaturen. Ved lave temperaturer
er kapaciteten på batteriet lavere end ved høje
temperaturer. Kapaciteten er størst ved om-
kring 40°C. Høje temperaturer ødelægger bat-
teriet. Temperaturkompenseringen foregår
efter følgende skala

Temperatur (°C) Ah tilladt

Over +15 50
+5 - +15 45
-5 - +5 38
-15 - -5 33

under –15 31
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DC/DC konverter
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Beskrivelse
DC/DC konverteren er monteret i sæderummet
og omformer batteriets 36V til 12V, som an-
vendes til elektronik samt det sekundære elsy-
stem (lys m.v.). Varmesystemet samt visker-
motor er de eneste komponeter i det sekundære
elsystem, som har 36V driftsspænding.
DC/DC konverteren ’hakker’ 36V forsynings-
spændingen i stykker med en meget høj fre-
kvens (85kHz). Den herved opståede veksel-
spænding omformes i en lille transformator til
12V vekselspænding, som ensrettes. DC/DC
konverteren regulerer udgangsspændingen,
således at denne konstant er 12V uanset ind-
gangsspændingen (ned til ca. 22V) og belast-
ningen. DC/DC konverteren er direkte tilsluttet
batteriets 36V, således at den konstant er i
funktion uanset stillingen af startnøglen.
Omformningen foregår næsten tabsfrit, uden
væsentlig varmeudvikling. Den varme, der
udvikles i DC/DC konverterens regulerings-
komponenter, ledes via en aluminumsafstands-
klods til sæderumsafdækningen.
DC/DC konverteren har på printet monteret 2
lysdioder til fejlindikering.

Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Topnøgle 5.5 mm
Varmeledningspasta
Vaseline

Demontering af DC/DC konverter
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækning.
4. Demonter 4 ledninger med spadesko fra

DC/DC konverterens print.
5. Demonter 6 møtrikker L.

6. Demonter 3 møtrikker N.
DC/DC konverteren er nu demonteret.
Bemærk: Printets underside samt af-

standsklods O er smurt med
varmeledningspasta. Undgå at
få pasta på huden, da den kan
være sundhedsskadelig ved
hudkontakt eller indtagelse.

DC/DC konverter
J: skrue, K: afstandsbøsning, L: møtrik, M: skive, N:
møtrik, O: afstandsklods, LED 1: lysdiode for over-
temperatur, LED 2: lysdiode for batterispænding un-
der 22V.
BR: brun, GN: grøn, SW: sort

Montering af DC/DC konverter
1. Rengør afstandsklods O, sæderunsafdæk-

ning og print for snavs og gammel var-
meledningspasta. Rengør spadesko og
terminaler.

2. Smør afstandsklods O på begge sider med
varmeledningspasta.

3. Monter afstandsklods O med 3 sæt skruer
J, skiver M og møtrikker N. Spænd ikke
skruerne helt til.
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Model:Dato 900930

4. Monter 6 sæt skruer J, afstandsbøsninger
K og møtrikker L.
Skruerne J må ikke overspændes.

5. Tilspænd møtrikker N hårdt.
6. Smør printets terminaler med vaseline.
7. Monter 2 spadesko med SW ledning fra

hovedledningsnet.
8. Moner spadesko med BR ledning fra ho-

vedledningsnet.
9. Monter spadesko med GN ledning fra

hovedledninsnet.
DC/DC konverteren er nu monteret.

Kontrol og slutmontage
1. Kontroller, at startnøglen er taget ud, samt

lys og havariblink er slukket.
2. Tilslut diagnoseboks.
3. Tlslut batteriets polsko.
4. Kontroller på diagnoseboksens DC/DC

konverterfelt, at spændingen er mellem 11
og 13V ved at diagnoseboksens ’OK’
lampe er tændt.

5. Tænd startnøglen. Belast DC/DC konver-
teren ved at tænde for lys, havariblink og
tryk på bremsepedalen, således at brem-
selyset lyser.

6. Kontroller på diagnoseboksen, at ’OK’
lampen lyser konstant.

7. Sluk for belastningerne og udtag start-
nøglen.

8. Monter sæderumsafdækningen.

Fejlindikationer
DC/DC konverterens print indeholder 2
lysdioder.

1. Lysdiode mærket LED 1: Lyser såfremt
temperaturen på DC/DC konverterens kø-
leplade overstiger ca. 75ºC. DC/DC kon-
verteren afbryder samtidig 12V. Spændin-
gen genindkobles, og lysdioden slukkes,
når temperaturen er faldet til 60ºC.

2. Lysdiode mærket LED 2: Lyser såfremt
DC/DC konverterens 36V forsynings-
spænding (batteriet) går under 22V.
DC/DC konverteren afbryder samtidig
12V. Spændingen genindkobles, og lysdi-
oden slukkes, når forsyningsspændingen
igen går over 26V.

Diagnoseboksen indeholder to lamper, der
angiver:

OK: Spænding fra DC/DC konverter 11-
13V.

DEF: Spænding fra DC/DC konverter under
11V eller over 13V.
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Kapacitetsmåler
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Kapacitetsmåleren er monteret i sæderummet
på sæderumsafdækningen. Kapacitetsmåleren
måler strømmen, der forbruges fra og lades på
batterierne vi henholdsvis strømshunt R1
(motorstyring) og strømshunt R2 (sæderum).
Kapacitetsmåleren har forbindelser til instru-
mentmodulet, men også til laderen, da kapaci-
tetsmåleren til dels styres af ladeforløbet. Den
teoretiske baggrund for lader og kapacitets-
måler er beskrevet i instruktion 1/5 nr. 6.
På kapacitetsmålerens print er der monteret 2
lysdioder, som viser følgende, når de lyser:
LD5: Kapacitetsmåleren er forsynet med en

såkaldt watchdog eller ’vagthund’, der
holder øje med at kapacitetsmålerens
mikroprocessor kører korrekt. Hvis mi-
kroporcessoren får udefra kommende
støjimpulser, eller forsyningsspændin-
gen er kortvarig ustabil, således at mi-
kroprocessororen bringes ud af sit pro-
gram, vil vagthunden bringe mikropro-
cessoren tilbage til normal funktion. Da
afbrydelsen kan have medført forkert
udlæsning til batterimåleren (og lader),
vil vagthunden kortvarigt tænde lysdio-
den LD5. LD5 advarer med andre ord
om unormale driftsforhold.

LD6: Denne lysdiode fungerer parallelt med
instrumentmodulets batterilampe og
tænder, når batterispændingen er under
32V i mere end 2 sekunder. Hr batteri-
spændingen været under 30V i mere
end 2 sekunder blinker LD6 konstant,
indtil lader tilsluttes. Hvis batterispæn-
dingen kommer under 27V i mere end
10 sekunder, stiller kapacitetsmåleren
sig på 0 og afbryder kørslen. Batteri-
spændingen skal herefter være over
35.5V/20ºC for at kørslen kan genopta-
ges, eller køretøjet skal stilles til lad-
ning. Situationerne opstår typisk ved
store strømtræk, når batterierne er dår-
ligt opladede eller ældede. I slutningen
af batterilevetiden vil lampen lyse ofte-
re og oftere under acceleration og force-
ring af lange stejle stigninger.

Bemærk: Når forsyningsspændingen (36V)
til kapacitetsmåleren fjernes ved
demontage af stik eller batteriets

polsko, vil kapacitetsmåleren stille
sig på 1% (ingen prikker), såfremt
batterispændingen er iver
35.5V/20ºC, når forsyningsspæn-
dingen igen tilsluttes. Såfremt
batterispændingen er under
35.5V/20ºC vil kapacitetsmåleren
stille sig på 0%. Køretøjet skal
stilles til ladning for at få batteri-
måleren op på større visning.

Demontering af kapacitetsmåler
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter sæderumsafdækningen.
4. Demonter stik J1 fra kapacitetsmålerens

sokkel.
5. Demonter 4 møtrikker O.

Kapacitetsmåleren er nu demonteret.

Kapacitetsmåler
J1: stik til hovedledningsnet, LD5: lysdiode til indike-
ring af unormale driftsforhold, LD6: batterilampe, O:
møtrik, P: afstandsstykke
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Signatur LBC

Model:Dato 910420

Montering af kapacitetsmåler
1. Monter kapacitetsmåleren med 4 afstands-

stykker P og møtrikker O.
2. Monter ledninger med stik J1 i kapaci-

tetsmålerens sokkel.
Kapacitetsmåleren er nu monteret.

Slutmontage og kontrol
1. Monter batteriets polsko. Når den sidste

polsko tilsluttes, vil lysdioden LD5 blinke
kortvarigt. Blinket indikerer, at mikropro-
cessoren starter. Kapacitetsmåleren er nu i
funktion.

2. Tilslut et voltmeter i stik J1-11.
3. Tilslut startnøglen.
4. Kontroller på instrumentmodulet, at batte-

rimåleren viser 1% (ingen prikker). Så-
fremt batterispændingen er under
35.5.V/20ºC, vil kapacitetsmålerne stille
sig på 0%, hvilket medfører, at køretøjet
ikke kan køre. Kontroller på voltmeteret,
at splndingen i J1-11 er ca. 0.02V.

5. Afbryd startnøglen og tilslut lader til stik-
kontakt 220VAC. Kontroller efter nogen
tids ladning, at batterimåleren tæller op.
Batterimålerens visning aflæses med start-
nøglen tilsluttet, men husk at afbryde
nøglen igen efter aflæsning, således at
ladningen kan fortsætte.
Kontroller på voltmeteret, at spændingen
stiger med 0.1V pr. 10-15 minutter i den
første del af ladeforløbet. Alt efter batteri-
ernes ladetilstand, kan batterimåleren
springe momentant til 82% (10 prikker) og
derefter til 100% (12 prikker). På voltme-
teret svarer dette til henholdsvis 1.6 og
2.0V.

6. Tag netstik ud af stikkontakt 220VAC.
Tilslut startnøglen, tænd for hurtig blæser,
stor varme samt nærlys. Køretøjets for-
brug er nu ca. 900W, hvilket svarer til ca.
25A batteristrøm.

7. Kontroller på voltmeteret tilsluttet stik J1-
11, at spændingen falder med ca. 0.25V
pr. 15 minutter.
Kontroller på instrumentmodulet, at batte-
rimåleren tæller ned med ca. 1 lysdiode pr.
10 minutter.
Kontrollen er nu afsluttet.

8. Demonter voltmeteret og monter sæde-
rumsafdækningen.
Køretøjet stilles til ladning.



Værkstedsinformation 1/5 8.0-0
Side 3 af 3

Erstatter

Fra stel nr. 3006
Til stel nr.

Emne

Kapacitetsmåler
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Stikforbindelser i stik J1
1 rød 36V forsyningsspænding og måling af batterispænding fra sikring F3. Ka-

pacitetsmåleren forsynes ikke med 12V forsyningsspænding.
2 sort 0V forsyningsspænding fra strømshunt R2’s fællespunkt.

3 lys rød Plusledning fra strømshunt R2. Måling af ladestrøm.
4 gul Minusledning fra strømshunt R2. Måling af ladestrøm.

5 hvid Plusledning fra strømshunt R1. Måling af forbrugsstrøm.
6 brun Minusledning fra strømshunt R1. Måling af forbrugsstrøm.

7 brun Indgang til føler til batteritemperatur.
8 lilla Indgang til føler til batteritemperatur.

9 gul-hvid 100% signal fra lader. Signalet er også ført til diagnoseboks.
10 orange-hvid 82% signal fra lader. Signalet er også ført til diagnoseboks.

11 blå Styresignal til instrumentmodulets batterimåler via stik J19-11. Signalet 0-
2V svarer til fra 0 til 1/1 på batterimåleren.
Bemærk: Signalet 0-2V kan kun måles, når instrumentmodulet er til-

sluttet. Såfremt instrumentmodulet ikke er tilsluttet korrekt,
vil signalet være omkring 5V og kan ikke anvendes til kon-
trolmåling af kapacitetsmåleren. Instrument modulet er kun
tilsluttet, såfremt stik J19 ved relæprintet er samlet.

12 lilla-hvid Signal til instrumentmodulets batterilampe via stik J19-13.

13 gul Indgang til relækontakt til motorstyringens sikkerhedssystem fra nøgle-
kredsløb via stik J19-1. Signalet er 36V, når startnøglen er tilsluttet.

14 orange-rød Udgang fra relækontakt til motorstyringens sikkerhedssystem. Signalet er
36V, når startnøglen er tilsluttet, og kapaciteten er over 0%. Relækontakten
mellem J1-13 og J1-14 er afbrudt, når kapaciteten er på 0. Køretøjet kan da
ikke køre.

15 gul Indgang fra nødstopkontakt via stik J19-1. Nødstopkontakten er en del af
nøglekredsløbet. Signalet er 36V, når startnøglen er tilsluttet. Signalet
fortæller kapacitetsmåleren, at den skal tælle ned. Laderen afbrydes af
samme signal.
Kapacitetsmålerens stik J1 er kortsluttet mellem ben 13 og ben 15.
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Parkeringsbremsehåndtag
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
P-bremsens håndtag sidder til højre for sædet.
Håndtaget er en integreret enhed med monte-
ringsbeslag og palmekanisme. Under håndtaget
er et hulrum i karrosseriet, der indeholder to
trækkabler til baghjulenes bremser samt en
microswitch til aktivering af P-bremsens ad-
varselslampe.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Lille skruetrækker
Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 25 Nm
Vaseline
Universalfedt
2 stk. fladtænger

Demontering af P-bremsehåndtag
1. Træk P-bremsenog fjern sædet.
2. Afmonter dækslet over håndtaget (ikke

vist på illustrationen). Slæk P-bremsen.
3. Afmonter skrue C i microswitch A.
4. Løsn skrue B, og drej microswitch A ind

over pladen, hvor den er monteret, så den
sidder beskyttet. Spænd skrue B.

5. Afmonter skruerne E.
6. Forskyd håndtaget bagud, således at ka-

belniplerne G trykkes ud af trækaksel D.
Vip kablerne ud af udfræsningen i trækak-
sel D. Håndtaget er nu afmonteret.

Demontering af microswitch
1. Demonter skrue B.
2. Løft microswitchen op og fjern ledninger-

nes spadesko.
Bemærk placering på terminalerne mærket
’c’ og ’nc’.

P-bremsehåndtag
A: microswitch, B: skrue, C: skrue, D: trækaksel, E:
skrue, F: skive, G: kabelnippel

Montering af microswitch
1. Hvis microswitchen udskiftes, bøjes ar-

men på den nye microswitch med den
gamle som model. Hold armen med en
fladtang på begge sider af bukkelinien.

2. Monter ledningerne på microswitchens
terminaler mærket ’c’ og ’nc’.

3. Monter microswitchen med skrue B, såle-
des at den sider beskyttet helt inde over
monterighspladen. Skrue C monteres først,
når P-bremsehåndtaget er monteret.

Montering af P-bremsehåndtag
1. Smør trækaksel D og kabelender G med

universalfedt. Træk kablerne ud og ind for
at arbejde fedt ind i inderkablerne.

2. Monter trækaksel D i P-bremsehåndtage.
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3. Placer håndtaget helt tilbage i karrosseri-
ets hulrum, og hægt kablerne ind over ud-
fræsningerne i trækaksel D.

4. Træk P-bremsehåndtaget frem, og monter
håndtaget med skruer E og skiver F.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

5. Løsn skrue B i microswitch A. Drej swit-
chen på plads og monter skrue C. Spænd
skruer B og C. Skruerne må ikke over-
spændes.

Justering
1. Juster P-bremsen ifølge instruktion 6/5 nr.

1.0.
2. Microswitch A justeres, således at den

aktiverer advarselslampen i instrument-
brættet når P-bremsehåndtaget trækkes til
første hak i palmekanismen. Justering
foretages ved at bøje microswitchens arm.
Hold armen med en fladtang på begge si-
der af bukkelinien.

3. Monter dæksel over P-bremsehåndtag
(ikke vist på illustration).

Kontrol
1. Kontroller justering af bremsefunktion

ifølge instruktion 6/5 nr. 1.0.
2. Kontroller, at advarselslampe for P-

bremse lyser, når P-bremsehåndtaget er
trukket til første hak. Kontroller, at den er
slukket, når P-bremsen er slækket.
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Beskrivelse
Motorstyringen er monteret på motorrummets
bagvæg. Motorstyringen er en samlet enhed,
som med ganske få forbindelser til hovedled-
ningsnettet varetager frem/bak omkobling af
motor samt regulering af motorstrømmen.
Frem/bak omkoblingen er opbygget med 4
stærkstrømsrelæer (KB1, KB2, KF1 og KF2),
som vender strømmen til ankerviklingen i
motoren. Når frem/bak relæerne udkobles,
afbrydes strømmen til motoren fulstændigt.
Motrostrømmen reguleres med chopperen, som
’hakker’ batterispændingen i stykker med en
frekevens på 15kHz. Ved at kontroller
puls/pausetid reguleres gennemsnitsstrømmen
til motoren og dermed motorens omdrejninger.
Chopperen er beskrevet mere indgående i in-
struktion 1/7 nr. 5.0.
Motorstyringen indeholder stærkstrømsforbin-
delser til motor, batteriets + og – poler samt en
hovedsikring F11. Svagstrømsforbindelser til
hovedledningsnettet er samlet i et multistik J5.
Chopperen er desuden forbundet til hovedled-
ningsnettet med et separat multistik J32 og to
ledninger RT og GE med spadeforbindelser.
Foruden selve motorstyringskomponenterne, er
horn og strømshunt R1 til strømbegrænser-
kredsløb og kapacitetsmåler placeret på styrin-
gens monteringsplade. Strømbegrænserkreds-
løbet er monteret i sæderummet og er en del af
chopperens regulering.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

2 ringgaffelnøgler 10 mm
Unbrakonøgle 4 mm

Demontering af ledninger til motorsty-
ring
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.

3. Demonter højre hjulkapsel.
4. Demonter 3 røde ledninger SB + fra ho-

vedledningsnettet på hovedsikring F11.
5. Demonter sort ledning SB – fra hovedled-

ningsnet på strømshunt R1.
6. Adskil stik J5 fra hovedledningsnettet.
7. Adskil stik J32 fra hovedledningsnettet til

chopperen.
8. Demonter 2 spadesko med RT og GE led-

ning fra hovedledningsnet til chopper.
9. Demonter stærkstrømsledninger på motor

ifølge instruktion 6/2 nr. 3.0.
Ledninger til motorstyring fra det øvrige køre-
gøj er nu demonteret.

Demontering af motorstyring komplet
1. Demonter skrue L, møtrik M og møtrik O.

Skråstiver K i højre side er nu demonteret.
2. Demonter 5 stk. møtrikker T. Pas på, at

motorstyringen ikke falder ned, når de sid-
ste møtrikker demonteres.
Motorstyring komplet er nu demonteret.

3. Rengør hovedledningsnettets forbindelser
SB+, SB-, stik J5, stik J32 og padeskoene
RT og GE. Kontroller alle forbindelser for
brud eller defekt isolering. Udskift om
nødvendigt med nye terminalforbindelser.

4. Rengør motorrummets bagvæg for even-
tuel snavs.

Montage af motorstyring komplet er beskrevet
i instruktion 1/7 nr. 10.0.
De enkelte komponenter på motorstyringen er
beskrevet i instruktionerne 1/7 nr. 2.0 til 8.0.
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Model:Dato 900909

Demontering af motorstyring

BB+ og BB-: polsko til batteri,
F11: hovedsikring,
J5: stik til motorstyring,
J32 stik til chopper,
K: skråstiver,
L: skrue,
M: møtrik,
N: skive,
O: møtrik,
P: skive,
Q: brystskive,
R1: strømshunt,
R: skrue,
S: skive

T: møtrik,
U: skrue,
SB+: 36V forsyningsspænding til hovedled-

ningsnet,
SB-: 0V forsyningsledning til hovedled-

ningsnet,

RT: rød,
GE: gul
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Beskrivelse
De elektriske funktioner af frem/bak relæerne i
motorstyringen er beskrevet i instruktion 1/7
nr. 3 og 1/7 nr. 4. Denne instruktion beskriver
relæernes mekaniske montage.
Relæerne er onteret parvis på måtorstyringens
monteringsplade. Relæerne er lukkede enhe-
der, der ikke kan adskilles eller renoveres.
Relæerne er spændt på monteringspladen via
gummibøsninger, som dæmper lyden, når re-
læerne slutter og bryder. Tilslutninsklemmerne
er udført som skrueterminaler. Relæspolens
skrueterminaler er monteret med fladstik, såle-
des at styreledningernes spadesko kan monte-
res herpå. Relæspolen er forsynet med en støj-
dæmpningsdiode direkte over spolen. Dioden
kortslutter induktionsspændingen, der opstår,
når styrespændingen afbrydes. På grund af
diodens enretter-virkning må styreforbindel-
serne til relæspolen ikke ombyttes, da dioden
skal påtrykkes spænding i spærreretningen.

Forudsætninger
Relæerne kan kun udskiftes, når motorstyring
komplet er domnteret ifølge instruktion 1/7 nr.
1. Andet arbejde på relæerne kan foretages, når
motorstyringen er monteret i køretøjet.
Værktøj: Topnøgle 13 mm

Topnøgle 10 mm
Momentnøgle 3 Nm
Momentnøgle 5 Nm
Stor kærvskruetrækker
Vaseline

Demontering af relæer
1. Demonter motorstyring komplet ifølge

instruktion 1/7 nr. 1.
2. Relæerne er monteret parvis. På det relæ-

par, som skal demonteres, demonteres
stærkstrømsledningern med møtrikkerne
A.
Bemærk: Møtrikkerne C må ikke de-

monteres, da disse fastholder
relæets interne forbindelser. Af
hensy til overskueligheden viser
illustrationen kun én stærk-
strømsledning D. På nogle ter-
minaler er der monteret 2 led-
ninger.

3. På det relæpar, som skal demonteres, de-
monteres svagstrømsledningernes spade-
sko. På illustrationen er der kun vist én
ledning E. men alle fire relæspoletermi-
naler er tilsluttet spadesko.

4. Demonter møtrikker H. Relæparret er nu
demonteret fra motorstyringspladen.

5. Demonter møtrik O. Relæerne er nu de-
monteret fra hinanden.

6. Demonter møtrikker P. Støjdæmpningsdi-
ode R og fladstik S er nu demonteret.
Bemærk: Møtrikker T må ikke demonte-

res, da disse fastholder relæets
interne forbindelser.
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Montering af relæer
1. Rengør og kontroller alle dele for snavs og

skader. Vær især opmærksom på støj-
dæmpningsdiodens tilslutningsledninger
og ringsko, samt fladstikkenes overflade-
behandling. Kontroller fladerne på mø-
trikker A og C, der spænder ringskoene på
stærkstrømsledningerne, for rivninger og
grater. Udskift om nødvendigt med nye
dele.

2. Smør alle termnaler med vaseline.
3. Monter støjdæmpningsdiode R på relæ.

Kontroller at diodens ringsko sidder løst
ned over skruerne, således at diodens til-
slutningsledninger ikke overfører bøj-
ningskræfter til diodens plasthus. Ret om
nødvendigt tilslutningsledningerne til.
Bemærk: Dioden skal vende med den

hvide ring mod relæets monte-
ringsbeslag (ind mod monte-
ringspladen).

4. Monter fladstik S, spændskiver Q og mø-
trikker P. Fladstikkene skal vende til højre
som vist på illustrationen.
Tilspændingsmoment 3 Nm.

5. Monter 2 relæer parvist med skrue L, ski-
ver M og N samt møtrik O.
Tilspændingsmoment 5 Nm.

6. Monter relæpar på motorstyringsplade
med skruer J, gummibøsninger F, skiver G
og  møtrikker H
Skruerne tilspændes således, at bummi-
bøsningerne F deformeres let.

7. Monter stærkstrømsledninger og styreled-
ninger ifølge instruktion 1/7 nr. 3 og 1/7
nr. 4.

Mekanisk montage af relæpar

A: møtrik,
B: fjederskive,
C: møtrik,
D: stærkstrømsledning,
E: spadesko på styreledning,
F: gummibøsning,
G: skive,
H: møtrik,
J: skrue i monteringplade,
L: skrue,
M: skive,
N: skive,
O: møtrik,
P: møtrik,
Q: fjederskive,
R: støjdæmpningsdiode

På illustrationen er der kun vist é
stærkstrømsledning og én styre-
ledning.



Værkstedsinformation 1/7 3.0-1
Side 1 af 3

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.3005

Emne

Relæer i motorstyring
Montering af stærkstrømsledningerSignatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse

Stærkstrømsforbindelser
Køretøjets compoundmotor består af en serie-
forbindelse af ankervikling og feltvikling.
Compoundviklingen lægger et konstant mag-
netfelt på motoren. Motorens omdrejningsret-
ning omstyres ved at vende ankerviklingen
med FREM/BAK relæerne. FREM/BAK relæ-
erne består af to selvstændige relæer med dob-
belte kontakter. Disse er bygget sammen på en
skinne og forsynet med forbindelser i form af
pladeterminaler. Relæerne kan kun udskiftes
som en samlet enhed.
Når begge relæer er brudt (åbne kontakter),
afbrydes begge forbindelser til motorens an-
kervikling A1 og A2. Der kan derfor ikke løbe
strøm gennem motoren.
De to relæspoler er forbundet til to styreled-
ninger GE-BR (FREM) og BL-BR (BAK),
som aktiverer relæerne. Det ene relæ slutter,
når køretøjet skal køre frem, og det andet relæ
slutter, når køretøjet skal bakke. På undersiden
af relæerne kan man mærke om relæspolerne
har trukket kernen ind.
Stærkstrømsledningerne til motorens anker-
vikling A1 og A2 samt forbindelsen til feltvik-
ling D2 er direkte forbundet på relæernes
skrueterminaler. Relæerne er desuden forbun-
det til motorstyringens forbindelser A2 og B +
med to kobberterminaler.

Styreforbindelser
De to relæspoler er forbundet til 2 styrelednin-
ger GE-BR (FREM) og BL-BR (BAK), som
med 36V aktiverer relæerne parvis. Relæ KF1
slutter, når køretøjet skal køre frem, og relæ
KB1 slutter, når køretøjet skal bakke.
Den anden side af begge relæspoler er forbun-
det til LI-WS ledning via udgang stik J32/3,
som normalt er 0V (se afsnittet om sikkerheds-
system).

Styreledninger frem/bak
FREM: GE-BR ledning forbundet til relæ-

spole KF1 via stik J5/2 til FREM/
BAK omskifter S5 GE-BR ledning.

BAK: GL-BR ledning forbundet til relæ-
spole KB1 via stik J5/3 til FREM/
BAK omskifter S5 BL-BR ledning.
Når speederkontakt S12 aktiveres, er
der 36V på den af FREM/BAK om-
skifter S5 valgte styreledning.

Sikkerhedssystem
Relæudgang fra motorstyring stik J32/3, LI-
WS ledning er en sikkerhedsudgang, som kun
kobles til 0V, såfremt motorstyringen får 36V
forsyningsspænding via stik J32/1, før relæer-
ne forsynes med 36V. Såfremt denne betingel-
se ikke er opfyldt, vil udgang stik J32/3 ikke
slutte til 0V, og ingen af relæerne vil trække
uanset spændingsniveauer på FREM/BAK
styreledninger.

Støjdæmpningsdioder
Hvert relæ er monteret med en støjdæmp-
ningsdiode mellem relæspolens fladstik. Dio-
den kortslutter den induktionsspænding, der
opstår, når relæet afbrydes. Såfremt en diode er
afbrudt, vil det ikke umiddelbart have betyd-
ning for funktionen af FREM/BAK styringen,
men risiko for skader på motorstyring samt
periodiske udfald og radiostøj i det øvrige
elektriske system vil være til stede. Såfremt en
diode er kortsluttet, vil sikring F3 springe, eller
motorstyringens sikkerhedsudgang J32/3 vil
ikke gå på 0V. Dioderne er monteret direkte i
motorstyringens ledningsnet på fladstikkene til
relæspolerne.
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Forudsætninger
Værktøj: Kærvskruetrækker

Ringgaffelnøgle 13 mm
Momentnøgle 10 Nm
Vaseline

Demontering af relæer
1. Demonter motorstyring komplet ifølge

instruktion 1/7 nr. 1.
2. Demonter stærkstrømsforbindelser ved at

demontere møtrikker A og C.
3. Demonter styreforbindelsernes fladstik fra

relæspolerne. Fladstikkene trækkes af par-
vist, således at støjdæmpningsdioderne ik-
ke bøjes unødvendigt.

4. Demonter skruer K.
Relæparret er nu demonteret. Enheden
skal udskiftes samlet.

Montering af stærkstrømsledninger
Bemærk: Skrueforbindelserne er sikret med

fjederskiver, som vist på illustratio-
nen herunder.
Ledningerne skal monteres med ret-
ning som vist på illustrationen her-
under, således at ledningerne ikke
bøjes unødvendigt, og at de fylder
mindst muligt.

1. Rengør relæ- og ledningsterminaler. Smør
alle forbindelsesterminaler med vaseline.

2. Monter relæerne på motorstyringspladen
med 2 skruer K.

3. Monter stærkstrømsledninger A1, A2 og
D2 på relæ KB1 med fjeder skiver D og
møtrikker C.
Tilspændingsmoment 10 Nm.

FREM/BAK relæer

A: møtrik, B: fjederskive, C: møtrik, D: fjederskive, B+: forbindelse til motorstyring og batteriets + pol via hovedsikring
F8, KB1: relæ aktiveret i BAK, KF1: relæ aktiveret i FREM, A1 og A2: forbindelse til motorens ankervikling, J5: stik til
hovedledningsnet, K: skrue

LI-WS (lilla-hvid) 0V forbindelse til relæer
GE-BR (gul-brun) styreledning til FREM relæ
BL-BR (blå-brun) styreledning til BAK relæ
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4. Monter kobberterminaler B+ og A2 på
relæ KF1 med fjederskiver B og møtrikker
A.
Tilspændingsmoment 10 Nm.

Montering af styreledninger
1. Monter LI-WS og GE-BR ledning med

fladstik på relæ KF1.
Fladstikkene monteres på én gang, således
at støjdæmpningsdioden ikke bøjes unød-
vendigt.

2. Monter LI-WS og BL-BR ledning på relæ
KB1.
Fladstikkene monteres på én gang, således
at støjdæmpningsdioden ikke bøjes unød-
vendigt.

Slutmontage og kontrol
Slutmontage og kontrol af motorstyring kom-
plet foretages ifølge instruktion 1/7 nr. 10.
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Beskrivelse
Dene instruktion beskriver stærkstrømsforbin-
delserne på FREM/BAK relæerne i motorsty-
ringen. Mekanisk montage er beskrevet i in-
struktion 1/7 nr. 2. og styreforbindelserne til
relæspolerne er beskrevet i instruktion 1/7 nr.
4.
Køretøjets compoundmotor består af en serie-
forbindelse af ankervikling og feltvikling.
Compoundviklingen lægger et konstant mag-
netfelt på motoren. Motorens omdrejningsret-
ning omstyres ved at vende ankerviklingen
med FREM/BAK relæerne.
Når alle fire relæer er brudt (åbne kontaker),
afbrydes begge forbindelser til motorens an-
kervikling A1 og A2. Der kan derfor ikke løbe
strøm igennem motoren.
De fire relæspoler er parvis forbundet til to
styreledninger GE-BR (FREM) og BL-BR
(BAK), som aktiverer relæerne. Relæ KF1 og
KF2 slutter, når køretøjet skal køre frem, og
relæ KB1 og KB2 slutter, når køretøjet skal
bakke. Hvis kun et af relæerne i et par slutter,
er den ene gren af ankerviklingen afbrudt, og
køretøjet kan ikke køre. Styreledningerne er
vist i instruktion 1/7 nr. 4.
Stærkstrømsledningerne til motorens anker-
vikling A1 og A2 samt forbindelsen til feltvik-
ling D2 er direkte forbundet på relæernes
skrueterminaler. Relæerne er desuden forbun-
det til chopperens forbindelser D2 og M -.

Forudsætninger
Relæernes mekaniske montage er beskrevet i
instruktion 1/7 nr. 2.
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Vaseline

Montering af stærkstrømsledninger
Bemærk: Relæernes skrueterminaler er frem-

stillet af kobber og må ikke over-
spændes. Skrueforbindelserne er
sikret med fjederskiver, som vist på
illustrationen i instruktion 1/7 nr. 2.
Ledningerne skal monteres med ret-
ning som vist på illustrationen på
næste side, således at ledningerne
ikke bøjes unødvendigt, og at de ik-
ke skaldes af motoren under affjed-
ringsbevægelser.
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1. Kontroller, at alle skrueterminaler er ren-
gjorte og smurte med vaseline. Rengør og
smør om nødvendigt.

2. Kontroller, at alle ringsko
på¨stærkstrømsledningerne er rengjorte og
uden rivninger eller grater, som kan skabe
dårlig elektrisk forbindelse. Udskift om
nødvendeigt dele.

3. Monter ledningslus G mellem relæ KF2
og KB2. Monter ledning M – fra chopper
på relæ 2. Monter fjederskiver og møtrik-
ker på relæterminaler M -.

4. Monter ledningslus F mellem relæ KF1 og
KB1. Monter ledning D2 fra chopper på
relæ KF1. Monter ledning D2 fra motor på
relæ KB1. Monter fjederskiver og møtrik-
ker på relæterminaler D2.

5. Monter ledningslus H mellem relæ KF2
og KB1. Monter ledning A2 fra motor på
relæ KB1. Monter fjederskiver og møtrik-
ker på relæterminaler A2.

6. Monter ledningslus J mellem relæ KB2 og
KF1. Monter ledning A1 fra motor på relæ
KF1. Monter fjederskiver og møtrikker på
relterminaler A1.

7. Såfremt relæernes styreforbindelser har
været demonteret, monteres de ifølge in-
struktion 1/7 nr. 4.

Tilslutning og kontrol
Tilslutning og kontrol foretages ifølge instruk-
tion 1/7 nr. 10.

Stærkstrømsledninger på FREM/BAK relæer
KB1 og KB2: relæer aktiveret i BAK, KF1 og KF2: relæer aktiveret i FREM, F, G, H og J: ledningslus mellem termina-
lerne, D2: forbindelse til chopper og feltvikling, M-: forbindelse til chopper, A1 og A2: forbindelse til motorens ankervik-
ling
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Beskrivelse
Denne instruktion beskriver styreforbindelser-
ne på FREM/BAK relæerne i motorstyringen.
Mekanisk montage er beskrevet i instruktion
1/7 nr.2 og stærkstrømsforbindelserne til relæ-
spolerne er beskrevet i instruktion 1/7 nr. 3.

Hovedprincip
De fire relæspoler er parvis forbundet til 2 sty-
reledninger GE-BR (FREM) og BL-BR
(BAK), som med 36V aktiverer relæerne par-
vis. Relæ KF! Og KF2 slutter, når køretøjet
skal køre frem, og relæ KB1 og KB2 slutter,
når køretøjet skal bakke. Hvis kun et af relæer-
ne i et par slutter, er den ene gren af stærk-
strømsforbindelsen til ankerviklingen afbrudt,
og køretøjet kan ikke køre.
Den anden side af alle 4 relæspoler er forbun-
det til HR-WS ledning via stik J5/9 til choppe-
rens udgang stik J32/3, som normalt er 0 (se
afsnittet om sikkerhedssystem).

Styreledninger frem/bak.
FREM: GE-BR ledning forbundet til relæ-

spoler KF1 og KF2 via stik J5/7 til
FREM/BAK omskifter S5 GE-BR
ledning.

BAK: BL-BR ledning forbundet til relæ-
spoler KB1 og KB2 via stik J5/8
til FREM/BAK omskifter S5 BL-
BR ledning.
Når speederkontakt S12 aktiveres,
er der 36V på den af FREM/BAK
omskifter S5 valgte styreledning.

Sikkerhedssystem
Relæudgang fra chopper stik J32/3, HR-WS
ledning er en sikkerhedsudgang, som kun
kobles til 0V, såfremt:
1. Choppenren får 36V forsyningsspænding

via stik J32/1.
2. FREM/BAK styreledningerne BL-BR og

GE-BR er påtrykt forskellige styrespæn-
dinger (0V eller 36V).

Chopperen måler på styreledning FREM
på stik J5/7, GE-BR ledning til choppe-
rens stik J32/6.
Chopperen måler på styreledning BAK på
stik J5/8, BL-BR ledning til chopperens
stik J32/7.

3. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt,
vil udgang stik J32/3 ikke slutte til 0V, og
ingen af relæerne vil trække uanset spæn-
dingsniveauer på FREM/BAK styreled-
ninger.

Støjdæmpningsdioder
Hvert relæ er monteret med en støjdæmp-
ningsdiode direkte over relæspolens skrueter-
minaler. Dioden kortslutter den induktions-
spænding, der opstår, når relæet afbrydes. Så-
fremt en diode er afbrudt, vil det ikke umid-
delbarrt have betydning for funktionen af
FREM/BAK styringen, men risiko for skader
på chopper samt periodiske udfald og radiostøj
i det øvrige elektriske system vil være til stede.
Såfremt en diode er kortsluttet, vil sikring F9
springe, eller chopperens sikkerhedsudgang
J32/3 vil ikke gå på 0V.
Diodernes montage er beskrevet i instruktion
1/7 nr. 2.

Demontering af styreledninger på
FREM/BAK relæer
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakten 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter styreledningernes spadesko fra

relæernes fladstik.
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Montering af styreledninger på
FREM/BAK relæer
1. Kontroller, at relæernes spoleterminaler er

monteret med støjdæmpningsdioder og
fladstik. Monter om nødvendigt disse iføl-
ge instruktion 1/7 nr. 2.

2. Kontroller, at alle forbindelser i stik J5 og
spadesko og isolatorer i ledningsnettet på
motorstyringspladen er rengjorte, intakte
og smurt med vaseline. Udskift om nød-
vendigt motorstyringspladens ledningsnet
komplet.

3. Monter HR-WS ledning fra stik J5/9 på
relæ KB1’s fladstik, der vender væk fra
motorstyringspladen.

4. Monter HR-WS ledning fra relæ KB1 på
relæ KF2’s fladstik der vender væk fra
motorstyringspladen.

5. Monter HR-WS ledning fra relæ KF2 på
relæ KF1’s fladstik, der vender væk fra
motorstyringspladen.

6. Monter HR-WS ledning fra relæ KF1 på
relæ KB2’s fladstik, der vender væk fra
motorstyringspladen.

7. Monter BL-BR ledning fra stik J5/8 på
relæ KB1’s fladstik, der vender ind mod
motorstyringspladen.

8. Monter BL-BR ledning fra relæ KB1 på
relæ KB2’s fladstik, der vender ind mod
motorstyringspladen.

9. Monter GE-BR ledning fra stik J5/7 på
relæ KF2’s fladstik, der vender ind mod
motorstyringspladen.

10. Monter GE-BR ledning fra relæ KF2 på
relæ KF1’s fladstik, der vender ind mod
motorstyringspladen.

11. Kontroller, at kabelbindere A og B sidder
korrekt. Monter om nødvendigt nye ka-
belbindere A og B.

Styreledniger på FREM/BAK relæer
A og B: kabelbinder, KB1 og KB2: relæer aktiveret i BAK, KF1 og KF2: relæer aktiveret i FREM,
BL-BR: blå-brun, GE-BR: gul-brun, HR-WS: rosa-hvid
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Kontrol
Såfremt motorstyring komplet har været de-
monteret, foretages tilslutning og kontrol iføl-
ge instruktion 1/7 nr. 10. Ellers følges neden-
stående procedure.
1. Monter batteriets polsko.
2. Tilslut startnøgle og prøvekør.
3. Kontroller, at relæerne ikke trækker, når

FREM/BAK omskifteren er i neutral, selv
om speederen aktiveres.

4. Kontroller, at alle ledninger på motorsty-
ringspladen sidder korrekt, således at de
ikke kan skades af motoren under affjed-
ringsbevægelser.
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Beskrivelse
Motorstyringen regulerer moment og dermed
køretøjets hastighed og acceleration. Grund-
princippet i reguleringen består i, at motorsty-
ringen ”hakker” batterispændingen på 36V til
motoren i stykker med en frekvens på 15kHz.
Batterierne leverer da ikke konstant strøm,
men strømi kortere eller længere strømimpul-
ser. Hvis strømimpulserne er korte, vil gen-
nemsnitsstrømmen være lille, og hvis strø-
mimpulserne er lange, vil gennemsnitsstrøm-
men være stor. Fordelen ved princippet består i
en god virkningsgrad. I en strømimpuls får
motoren den fulde spænding og dermed hele
energien. I pauseperioderne er der ingen tab,
da der ikke trækkes strøm fra batterierne.
Impulserne er så korte, at man ikke kan måle
eller se dem med normalt måleudstyr, men et
amperemeter eller tangamperemeter er veleg-
net til måling af gennemsnitsstrømmen. Man
kan ikke med brugbart resultat måle spændin-
gen på motoren, da den ikke vil fortælle noget
om reguleringen.
Den målte batteristrøm og strømmen målt i
motoren vil ikke være den samme. Batteri-
strømimpulserne lagres i motorens viklinger
som magnetisk energi, der på grund af spole-
virkningen og motorstyringens opbygning om-
sættes til en højere motorstrøm, men ved en
lavere motorspænding end batterispændingen.
Den højere motorstrøm kommer ikke fra in-
genting og den lavere motorspænding er ikke
tabt nogen steder, for princippet består i ener-
giomsætning, hvor både strøm og spænding
omsættes.

Stærkstrømstilslutninger
Motorstyringen har 4 stærkstrømstilslutninger:
B+ tilsluttes batteriets +pol via hovedsikring
F11 og B- tilsluttes batteriets –pol via strøms-
hunt R1.
Motorstyringsterminal M- er udgangen fra
motorstyringen, hvor batteristrømmen er ”hak-
ket” i stykker. M- er via FREM/BAK relæerne
tilsluttet motorens ankervikling. Motorstyring-
sterminal D2 udgør sammen med M- og moto-
rens viklinger energiomsætningskredsløbet.

Speederindgang J34
J34, RT og GE ledning.
Motorstyringens reguleringsindgang, der re-
guleres med speederpotentiometeret, som vari-
erer mellem 0 og 5kΩ (0-5000Ω).
Når speederpotentiometeret er 0Ω, leverer
motorstyringen ingen strøm.
Når speederpotentiometeret er 5kΩ, leverer
motorstyringen fuld strøm.
Bemærk Batteristrømmen er begrænset til

maksimalt 120A. Bruger køretø-
jets øvrige elsystem strøm, vil
strømbegrænserkredsløbet be-
grænse maksimalstrømmen til
motorstyringen. Ved tændt stor
varme og lys vil der kun leveres
ca. 100A til motorstyringen. Dette
betyder mærkbar reduktion i ac-
celerationsevne.
Strømbegrænserkredsløbet er be-
skrevet i instruktion 1/5 nr. 1.

Styreindgange stik J32
J32/1, Or-RT ledning.
Tænd/sluk signal til motorstyringens forsy-
ningsspænding, som er 36V, når startnøglen er
tændt, og motorstyringens sikkerhedssystem er
lukket. Motorstyringens sikkerhedssystem er
beskrevet i instruktion 1/7 nr. 9.0.

J32/3, HR-WS ledning
Udgang til FREM/BAK relæer. Udgangs-
spændingen er afhængig af indgangsspændin-
gen på sikkerhedsindgangene J32/6 og 7. Ud-
gangsspændingen er 0V ved aktiverede relæer.

J32/6, GE-BR ledning og J32/7, BL-BR led-
ning
Motorstyringens sikkerhedsindgange for fejl i
FREM/BAK styringen. Såfremt indgangene
ikke er forskellige (0 eller 36V), går udgang
J3/3 ikke på 0V. FREM/BAK relæerne kan da
ikke trække.
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Såfremt en af indgangene J32/6 eller 7 får 36V
før motorstyringen får tændt signal på J32/1,
går J32/3 ikke på 0V. FREM/BAK relæerne
kan da ikke trække. Situationen opstår, hvis
speederen trykkes ned, før startnøglen tændes
eller sikkerhedssystemet (fx overdel) bry-
des/sluttet, eller FREM/BAK omskifter skiftes
med speeder trykket ned. Speederen skal da
slippes helt og igen trædes ned, før motorsty-
ringen trækker FREM/BAK relæerne. Funkti-
onen vil af nogle kunder opfattes som perio-
disk udfald, men det er fejlbetjening.
Styresystemet til FREM/BAK relæerne er be-
skrevet i instruktion 1/7 nr. 4.

J32/2, 4 og 5 anvendes ikke.

Forudsætninger
Såfremt motorstyringen skal udskiftes, de-
monteres motorstyring komplet ifølge instruk-
tion 1/7 nr. 1.
Værktøj: Kærvskruetrækker

Ringgaffelnøgle 13 mm
Topnøgle 10 mm
Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 8 Nm
Momentnøgle 15 Nm
Vaseline

Demontering af motorstyring
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakten 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter motorstyring komplet ifølge

instruktion 1/7 nr. 1.
4. Demonter 4 møtrikker F. Stærkstrømsled-

ningerne er nu demonteret.
5. Kontroller, at stik J32 og ledninger med

spadesko på fladstik J34 er demonteret.
6. Demonter 3 møtrikker G.

Motorstyringen er nu demonteret.
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Montering af motorstyring
1. Rengør motorstyringens terminaler og

dens metalhus, som er køleplade.
2. Kontroller terminaler og stikforbindelser

for skader. På de store skrueterminaler
fjernes eventuelle grater.

3. Smør terminaler og stikforbindelser med
vaseline.

4. Monter motorstyringen på motorstyrings-
pladen med 3 sæt skruer J, skiver H og
møtrikker G.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

5. Monter ledning D2 fra ankervikling via
FREM/BAK relæer.

6. Monter ledning M- fra FREM/BAK relæ-
er.

7. Monter ledning B- fra strømshunt R1.
8. Monter ledning B+ fra hovedsikring F11

og ledning E1/D1 til motor.
9. Tilspændingsmoment på alle 4 skrueter-

minaler 15 Nm.

Slutmontage og kontrol
Monter og kontroller motorstyring komplet
ifølge instruktion 1/7 nr. 10.

Motorstyring

B+: forbindelse til +batteri via
hovedsikring F11,

B-: forbindelse til –batteri via
strømshunt R1,

D2: forbindelse via
FREM/BAK relæer til
ankervikling,

D: skrue,
E: skive,
F: møtrik,
E1/D1: forbindelse til motorens

felt- og compoundvikling,
G: møtrik,
H: skive,
J: skrue,
M-: forbindelse via

FREM/BAK relæer til
ankervikling,

J32: stik fra hoveledningsnet,
J34: fladstik til speederpoten-

tiometer

GE: gul,
RT: rød.
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Beskrivelse
Motorstyringen regulerer motorens moment og
dermed køretøjets hastighed og acceleration.
Grundprincippet i reguleringen består i, at
motorstyringen ”hakker” batterispændingen på
36V til motoren i stykker med en frekvens på
15kHz. Batterierne leverer ikke konstant
strøm, men strøm i kortere eller længere strø-
mimpulser. Hvis strømimpulserne er korte, vil
gennemsnitsstrømmen være lille, og hvis strø-
mimpulserne er lange, vil gennemsnitsstrøm-
men være stor. Fordelen ved princippet består i
en god virkningsgrad. I en strømimpuls får
motoren den fulde spænding og dermed hele
energien, og i pauseperioderne er der ingen
tab, da der ikke trækkes strøm fra batterierne.
Impulserne er så korte, at man ikke kan måle
eller se dem med normalt måleudstyr, men et
amperemeter eller tangamperemeter er velseg-
net til måling af gennemsnitsstrømmen. Man
kan ikke med brugbart resultat måle spændin-
gen på motoren, da den ikke vil fortælle noget
om reguleringen.
Den målte batteristrøm og strømmen målt i
motoren vil ikke være den samme. Batteri-
strømimpulserne lagres i motorens viklinger
som magnetisk energi, der på grund af spole-
virkningen og motorstyringens opbygning om-
sættes til en højere motorstrøm, men ved en
lavere motorspænding end batterispændingen.
Den højere motorstrøm kommer ikke fra in-
genting og den lavere motorspænding er ikke
tabt nogen steder, for princippet består i ener-
giomsætning, hvor både strøm og spænding
omsættes.

Stærkstrømstilslutninger
Motorstyringen har 4 stærkstrømstilslutninger.
B+ tilsluttes batteriets +pol via hovedsikring
F8. B- tilsluttes batteriets –pol via strømshunt
F1.
Terminal M- er udgangen fra motorstyringen,
hvor batteristrømmen er ”hakket” i stykker. M-
er tilsluttet motorens feltvikling E1/D1. Felt-
viklingens anden ende D2 er via FREM/BAK
relæerne tilsluttet ankerviklingen. Ankerets
anden ende er via FREM/BAK relæerne for-
bundet til motorstyringens B+ terminal.

Speederindgang
RT og GE ledning med spadesko.
Disse to forbindelser er motorstyringens regu-
leringsindgang, der reguleres med speederpo-
tentiometeret, som varierer mellem 0 og 5kΩ
(0-5000Ω).
Når speederpotentiometeret er 0Ω, leverer
motorstyringen ingen strøm.
Når speederpotentiometeret er 5kΩ, leverer
motorstyringe fuld strøm.
Bemærk: Batteristrømmen er begrænset til

maksimalt 120A. Bruger køretøjets
øvrige elsystem strøm, vil strømbe-
grænserkredsløbet begrænse mak-
simalstrømmen til motorstyringen.
Ved tændt stor varme og lys vil der
kun leveres ca. 100A til motorsty-
ringen. Dette betyder mærkbar re-
duktion i accelerationsevne. Strøm-
begrænserkredsløbet er bestkrevet i
insstruktion 1/5 nr. 1.

Styreindgange stik J32
J32/1, OR-RT ledning.
Tænd/sluk signal til motorstyringens interne
forsyningsspænding, som er 36V, når start-
nøglen er tændt, og kontakterne i motorstyrin-
gens sikkerhedssystem er sluttede. Motorsty-
ringens sikkerhedssystem er beskrevet i in-
struktion 1/7 nr. 9.

J32-3, LI-WS ledning:
Udgang til FREM/BAK relæer. Udgangs-
spændingen er afhængig af indgangsspændin-
gen på sikkerhedsindgangene J32-6 og 7. Ud-
gangsspændingen er 0V ved aktiverede relæer.

J32-6: GE-BR ledning og J32-7, GL-BR led-
ning:
Motorstyringens sikkerhedsindgange for fejl i
FREM/BAK styringen. Såfremt en af indgan-
gene J32-6 eller 7 tilsluttes 36V, før motorsty-
ringen får lændt signal på J32-1, går J32-3 ikke
på 0V. FREM/BAK relæerne kan da ikke
slutte. Situationen opstår, hvis speederen tryk-
kes ned, før startnøglen tændes eller sikker-
hedssystemet (fx overdel) brydes/sluttes.
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Speederen skal da slippes helt og igen trædes
ned, før motorstyringen trækker FREM/BAK
relæerne. Funktionen vil af nogle kunder op-
fattes som periodisk udfald, men det er fejlbe-
tjening.
Styresystemet til FREM/BAK relæerne er be-
skrevet i instruktion 1/7 nr. 2.

J32-2 er forsynet med en kodestift, således at
stikket ikke kan vendes forkert.

J32-4 og 5 anvendes ikke.

Forudsætninger
Såfremt motorstyringen skal udskiftes, de-
monteres motorstyring komplet ifølge instruk-
tion 1/7 nr. 1.
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 10 Nm
Vaseline
Tynd ståltråd
Dobbeltklæbende tape

Demontering af motorstyring
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakten 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter motorstyring komplet ifølge

instruktion 1/7 nr. 1.
4. Demonter strømshunt R1 ifølge instrukti-

on 1/7 nr. 6.
5. Demonter hovedsikringer F8 og F9 ifølge

instruktion 1/7 nr.7.
6. Demonter stik J32 samt RT og GE lednin-

ger med spadesko. Demonter moterings-
plade L.
Svagstrømsforbindelserne er nu demonte-
ret.

7. Demonter møtrikker C og H.
Stærkstrømsforbindelserne er nu demonte-
ret.

8. Motorstyringen er limet på motorstyrings-
pladen med dobbeltklæbende tape.
Skær tapen igennem med et tyndt stykke
ståltråd.
Motorstyringen er nu demonteret.

Montering af motorstyring
1. Rengør mortorstyringens terminaler og

dens metalhus, som er køleflade.
2. Kontroller terminaler og stikforbindelser

for skader. På de store skrueterminaler
fjernes eventuelle grater.

3. Smør terminaler og stikforbindelser med
vaseline.

4. Monter motorstyringen på motorstyrings-
pladen med en enkelt strimmel dobbelt-
klæbende tape.

5. Monter ledning E1/D1 fra motoren med
skrue A, fjederskive B og møtrik C. Hold
kontra mellem skrue og møtrik, således at
motorstyringsterminalen ikke belastes
unødvendigt.
Tilspændingsmoment 10 Nm.
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6. Monter kobberterminal A2 fra
FREM/BAK relæer med skrue F, fjeder-
skive G og møtrik H. Hold kontra på skrue
og møtrik, således at motorstyringstermi-
nalen ikke belastes unødvendig.
Tilspændingsmoment 10 Nm.

7. Monter fjederskive E og skrue D i motor-
styringsterminal B-. Skruen anvendes se-
nere til montage af strømshunt R1.
Monter monteringsplade L med fjederski-
ve K, således at stkruen M går bagfra gen-
nem motorstyringsterminal B+. Kanten N
trykkes ned over kobberterminal B+.

8. Monter stik J32. Stikket er forsynet med

en kodestift, således at det ikke kan ven-
des forkert.

9. Monter RT og GE ledning med spadesko
fra speederpotentiometeret på motorsty-
ringens fladstik.

Slutmontage og kontrol
1. Monter strømshunt R1 ifølge instruktion

1/7 nr. 6.
2. Monter hovedsikringer F8 og F9 ifølge

instruktion 1/7 nr. 7.
3. Monter og kontroller motorstyring kom-

plet ifølge instruktion 1/7 nr. 10.

Motorstyring

A: skrue,
A2: forbindelse via FREM/BAK

relæer til ankervikling,
B: fjederskive,
C: møtrik,
B+: forbindelse til +batteri via

hovedsikring F8,
B-: forbindelse til –batteri via

strømshunt R1,
D: skrue,
E: fjederskive,
F: skrue,
G: fjederskive,
H: møtrik,
E1/D1: forbindelse til motorens felt-

og compoundvikling,
J5: stik til hovedledningsnet,
J32 stik fra hovedledningsnet

via stik J5,
K: fjederskive,
L: monteringsplade,
M: skrue på monteringsplade,

der stikkes bagfra ind i
terminal B+,

N: kant på monteringsplade,
der trykkes ned over kob-
berterminal B+.

Spadesko til speederpotentiometer:
GE: gul,
RT: rød.
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Beskrivelse
Strømshunt R1 i motorstyringen anvendes af
strømbegrænserkredsløbet og kapacitetsmåle-
ren til at måle køretøjets batteristrøm. Strøm-
begrænserkredsløbet er monteret i sæderum-
met og sørger for, at batteristrømmen ikke
overstiger 120A. Strømbegrænserkredsløbet
måler spændingsfaldet over strømshunt R1,
som er 0.33mV/A. Det vil sige 40mV ved
120A batteristrøm.
Strømshunt R1 sidder i batteritilslutningens
minusledning, og er monteret på motorsty-
ringspladen. Strømshuntens negative lednings-
tilslutning BB- går direkte til batteriets – pol.
Strømshuntens positive ledningstilslutning
kommer fra chopperens B-, som bærer motor-
strømmen og SB-, som bærer strømmen fra
køretøjets sekundære elsystem. SB- går til
strømshunt R2 placeret i sæderummet.
Måleledningerne GR og WS går via stik J5 til
strømbegrænserkredsløbet, kapacitetsmåleren
og stikket til diagnoseboksen. De 2 ledninger
er/skal være snoet for at begrænse støjindstrå-
ling.
Strømbegrænserkredsløbet er beskrevet indgå-
ende i instruktion 1/5 nr. 1.

Forudsætninger
Værktøj: Topnøgle 10 mm

Momentnøgle 8 Nm
Kærvskruetrækker
Vaseline
Fint ståluld

Demontering af strømshunt R1
1. Kontroller, at netstikket er taget ud af

stikkontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter skruer L. Senseledninger WS

og GR er nu demonteret.
4. Demonter møtrikker. Strømshunt R1 og

ledninger BB, SB- og B- er nu demonte-
ret.

5. Kontroller skruer H for skader. Såfremt de
er defekte, demonters motorstyring kom-
plet ifølge instruktion 1/7 nr. 1.
Møtrikker F og skruer H kan herefter ud-
skiftes.
Tilspændingsmoment 8 Nm.
Såfremt skruer H er intakte, må møtrikker
F ikke løsnes.

Montering af strømshunt R1
1. Kontroller strømshunt R1 for korrosion.

Vær opmærksom på renedannelser i
shuntens slaglodninger. Rengør og puds
om nødvendigt messingterminlaerne med
fint ståluld. Der må¨ikke slibes, files eller
pudses på modstandsmaterialet mellem
messingterminalerne. Udskift om nødven-
digt strømshunt R1.

2. Rengør og kontroller ringskoene på de 5
ledninger til strømshunten. Ringskoene
skal være plane og fri for rivninger og
grater. Udskift om nødvendigt ringsko el-
ler ledninger.

3. Smør strømshunt R1 og alle ringsko med
vaseline.

4. Monter strømshunt R1 på skruerne H.
5. Monter ledning B- fra chopper og ledning

SB- fra hovedledningsnet på strømshunt
R1.

6. Monter ledning BB- fra – batteripol på
strømshunt R1.

7. Monter skiver D og møtrikker E.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

8. Monter WS og GR ledning fra stik J5 på
strømshunt R1 med nylonskiver M, skiver
K og nye skruer L.
Strømshunt R1 er nu monteret.
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Strømshunt R1 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Justering og kontrol
Såfremt motorstyring komplet har været de-
monteret, foretages tilslutning og kontrol iføl-
ge instruktion 1/7 nr. 10. Ellers følges neden-
stående procedure.
1. Tilslut batteriets polsko og tilslut start-

nøgle.
2. Juster strømbegrænserkredsløb ifølge in-

struktion 1/5 nr. 1.

Strømshunt R1 på motorsty-
ringsplade

E og F: møtrik,
D og G: skive,
H: skrue,
J5: stik,
K: skive,
L: skrue
M: nylonskive,
B-: ledning fra chopper,
BB-: ledning til – batteri-

pol,
SB-: 0V forsyningsledning

fra hovedledningsnet.

GR: grå,
WS: hvid.
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Strømshunt R1 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Strømshunt R1 i motorstyringen anvendes af
strømbegrænserkredsløbet og kapacitetsmåle-
ren til at måle køretøjets batteristrøm. Strøm-
begrænserkredsløbet er monteret i sæderum-
met og sørger for, at batteristrømmen ikke
overstiger 120A. Strømbegrænserkredsløbet
måler spændingsfaldet over strømshunt R1,
som er 0.33mV/A. Det vil sige 40mV ved
120A batteristrøm.
Strømshunt R1 sidder i batteritilslutningens
minusledning, og er monteret på motorstyrin-
gen. Strømshuntens negative ledningstilsluning
BB- går direkte til batteriets – pol. Strøms-
huntens positive tilslutning kommer direkte fra
motorstyringens B-, som overfører motor-
strømmen og via ledning SB-, som overfører
strømmen fra køretøjets sekundære elsystem.
SB- går til strømshunt R2 placeret i sæderum-
met.
Måleledningerne GR og WS går via stik J5 til
strømbegrænserkredsløbet, kapacitetsmåleren
og stikket til diagnoseboksen. De 2 ledninger
er/skal være snoet for at begrænse støjindstrå-
ling.
Strømbegrænserkredsløbet er beskrevet indgå-
ende i instruktion 1/5 nr. 1.

Forudsætninger
Værktøj: Topnøgle 13 mm

Topnøgle 10 mm
Momentnøgle 8 Nm
Kærvskruetrækker
Vaseline
Fint ståluld

Demontering af strømshunt R1
1. Kontroller, at netstikket er taget ud af

stikkontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter skruer O. Måleledninger WS og

GR er nu demonteret.
4. Demonter møtrikker L og M. Strømshunt

R1 og ledninger BB- og SB- er nu de-
monteret.

Strømshunt R1 på motorstyring
K: fjederskive, L: møtrik, M: møtrik, N: tandskive, O:
skrue, P: beskyttelsesplade, BB-: ledning til – batteri-
pol, SB-: 0V forsyningsledning fra hovedledningsnet.

GR: grå, WS: hvid

Montering af strømshunt R1
1. Kontroller strømshunt R1 for korrosion.

Vær opmærksom på revnedannelser i
shuntens slaglodninger. Rengør og puds
om nødvendigt kobberterminalerne med
fint ståluld. Der må ikke slibes, files eller
pudses på modstandsmaterialet mellem
kobberterminalerne. Udskift om nødven-
digt strømshunt R1.

2. Rengør og kontroller ringskoene på de 4
ledninger til strømshunten. Ringskoene
skal være plane og fri for rivninger og
grater. Udskift om nødvendigt ringsko el-
ler ledninger.

3. Smør strømshunt R1 og alle ringsko med
vaseline.
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Strømshunt R1 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

4. Monter fjederskive K og strømshunt R1.

5. Monter måleledninger WS og GR fra stik
J5 på strømshunt R1 med tandskiver N og
nye skruer O.

6. Monter ledning SB- fra hovedlednings-
nettet på strømshunt R1.

7. Monter ledning BB- fra –batteripolen på
strømshunt R1.

8. Monter møtrikker L og M.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

9. Monter beskyttelsesplade P, som er klemt
ned omkring strømshunten.
Strømshunt R1 er nu monteret.

Justering og kontrol
Såfremt motorstyring komplet har været de-
monteret, foretages tilslutning og kontrol iføl-
ge instruktion 1/7 nr. 10. Ellers følges neden-
stående procedure.
1. Tilslut diagnoseboksen.
2. Tilslut batteriets polsko og tilslut start-

nøglen.
3. Tænd for blæser og stor varme. Kontroller

på diagnoseboksens amperemeter, at
strømforbruget er ca. 22A. Såfremt am-
peremeteret ikke viser udslag, er fejlen
sandsynligvis ombyttede måleledninger
WS og GR på strømshunt R1.

4. Juster strømbegrænserkredsløb ifølge in-
struktion 1/5 nr. 1.
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Hovedsikring F11 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Batteriets +pol er sikret mod kortslutning af
hovedsikring F11, der monteret på motorsty-
ringspladen. Hele køretøjets forbrugsstrøm og
ladestrøm går igennem sikring F11, som er på
100A. Sikringen er montert i et keramikhus
med en glasrude. Glasruden vendes ind mod
motorstyringspladen for at undgå indtrængning
af smuds langs rudens kant.

Forudsætninger
Ledningerne på hovedsikring F11 demonteres
delvist, når motorstyring komplet demonteres
ifølge instruktion 1/7 nr. 1.
Værktøj: Topnøgle 10 mm

Momentnøgle 8 Nm
Stor kærvskruetrækker
Vaseline

Demontering af ledninger og hovedsik-
ring F11
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontak 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter møtrikker D. Ledninger og sik-

ring er nu demonteret.
Møtrikker H og beskyttelsesplade L de-
monteres normalt ikke.

4. Såfremt sikring F11 er sprunget uden syn-
lige kortslutninger eller fejl i køretøjet,
rengøres sikringens glasrude for at se år-
sagen til sikringbruddet. Smelteperler vil
indikere momentan kortslutning, hvori-
mod irret og skørt metal i bruddet indike-
rer, at sikringen er ældet.

Demontering komplet
1. Såfremt skruer K skal udskiftes, demonte-

res motorstyring komplet ifølge instrukti-
on 1/7 nr. 1. Møtrikker H, skruer K og be-
skyttelsesplade L kan herefter demonteres.

Hovedsikring F11 på motorstyringsplade
B+: ledning fra FREM/BAK relæer, BB+: ledning fra
batteriets +pol, D: møtrik, E: skive, F11: hovedsikring,
G: messingskive, H: møtrik, J: skive, K: skrue, L: be-
skyttelsesplade.
SB+: 3 stk. 36V forsyningsledninger til hovedlednings-
net.

2. Monter skruer K, beskyttelsesplade L,
skiver J og møtrikker M.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

Montering af sikring F11 og ledninger
1. Rengør skruer, skiver , møtrikker og led-

ningernes ringsko. Udskift om nødvendigt
ledninger eller ringsko.

2. Kontroller messingskiver G for skader og
ir. Udskift om nødvendigt.

3. Kontroller sikring F11 for skader og kor-
rosion. Udskift om nødvendigt sikring
F11.

4. Smør terminalerne på sikring F11 og led-
ningernes ringsko med vaseline.

5. Monter sikring F11 med en messingskive
G på hver side af terminalerne. Sikringens
glasrude skal vende ind mod motorsty-
ringspladen.

6. Monter ledning BB+ fra batteriets +pol
med skive E og møtrik D.
Tilspændingsmoment 8 Nm.
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Hovedsikring F11 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

7. Monter ledning B+ fra FREM/BAK relæer
og 3 røde ledninger SB+ fra hovedled-
ningsnet med skive E og møtrik D.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

Slutmontage og kontrol
1. Kontroller, at ledningerne sidder beskyttet.
2. Kontroller, at ledningerne ikke er strakt

unødvendigt, således at ledningernes
ringsko belastes.

3. Såfremt motorstyring komplet har været
demonteret, foretages videre montage og
kontrol ifølge instruktion 1/7 nr. 10. Ellers
følges nedenstående procedure.

4. Tilslut batteriets polsko.
5. Foretag prøvekørsel og kontroller:

12V system: Tænd for positionslys, og
kontroller, at positionslys
lyser.

36V system: Tænd for blæser, og kon-
troller, at blæserfunktion
virker.

36V til lader: Tilslut netstik til 220VAC,
og kontroller, at laderen af-
giver strøm.
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Hovedsikring F8 og F9 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Batteriets +pol er sikret mod kortslutninger af
hovedsikring F8 og F9, der er monteret i
motrstyringen. Køretøjets forbrugsstrøm til
motorstyring og motor går igennem sikring F8
på 100A. Den sekundære forbrugsstrøm samt
ladestrøm går igennem sikring F9, som er på
35A. Sikringerne er monteret i et keramikhus
med en åbning, således at man let kan se om
sikringen er brændt over.

Forudsætninger
Værktøj: Topnøgle 13 m

Momentnøgle 8 Nm
Vaseline

Demontering af ledninger og hovedsik-
ring F8 og F9
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko.
3. Demonter møtrikker B, C og D. Ledninger

og sikringer er nu demonteret.
4. Såfremt sikring F8 eller F9 er sprunget

uden synlige kortslutninger eller fejl i kø-
retøjet, kontrolleres årsagen til sikrings-
bruddet. Smelteperler vil indikere mo-
mentant kortslutning, hvorimod irret og
skørt metal i bruddet indikerer, at sikrin-
gen er ældet.

Montering af sikring F8, F9 og led-
ningner
1. Rengør skruer, skiver, møtrikker og led-

ningernes ringsko. Udskift om nødvendigt
ledninger eller ringsko.

2. Kontroller messingskiver G for skader og
ir. Udskift om nødvendigt.

3. Kontroller sikring F8 og F9 for skader og
korrosion. Udskift om nødvendigt sikrin-
ger.

4. Smør terminalerne på sikring F8 og F9 og
ledningernes ringsko med vaseline.

Hovedsikring F8 og F9 i motorstyring

A: sikring F8 monteres mellem terminalen fra motor-
styringen og kobberterminalen, BB+: ledning fra bat-
teriets +pol, B, C og D: møtrik, E: fjederskive, E2:
ledning til motorens compoundterminal, F8: hovedsik-
ring til motor, F9: hovedsikring til sekundært system,
G: messingskive, SB+: 3 stk. 36V forsyningsledninger
til hovedledningsnettets sekundære system

5. Monter sikring F8 med fjederskive E og
messingskive G. Sikringen monteres mel-
lem motorstyringens terminal og kobber-
terminalen som vist ved pilen A.

6. Monter ledning E2 med fjederskive E og
messingskive G. Monter sikring F9 og
messingskiver G.
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Hovedsikring F8 og F9 i motorstyring
Signatur LBC

Model:Dato 910420

7. Monter ledning BB+ fra batteriets +pol
med møtrik C.

8. Monter 3 røde ledninger SB+ fra hoved-
ledningsnettet med møtrik D.

9. Tilspænd møtrikker B, C og D.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

Slutmontage og kontrol
1. Kontroller, at ledningerne sidder beskyttet.
2. Kontroller, at ledningerne ikke er strakt

unødvendigt, således at ledningernes
ringsko belastes.

3. Såfremt motorstyring komplet har været
demonteret, foretages videre montage og
kontrol ifølge instruktion 1/7 nr 10. Ellers
følges nedenstående procedure.

4. Tilslut batteriets polsko.
5. Foretag prøvekørsel og kontroller:

12V system: Tænd for positionslys, og
kontroller, at positionslys
lyser.

36V system: Tænd for blæser, og kon-
troller, at blæserfunktion
virker.

36V til lader: Tilslut netstik til 220VAC,
og kontroller, at laderen af-
giver strøm.
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Horn (monteret på motorstyringsplade)
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Hornet, som er på 12V, er monteret på motor-
styringspladen.
Når startnøglen er tændt, får hornet 12V fra
sikring F3. Der går en GN ledning fra sikring
F3 via J5 på motorstyringpladen til hornet.
Når hornkontakten trykkes, får hornet 0V via
ratkontaktens slæberinge. Der går en BR-WS
ledning fra ratkontaktens stik J22 via J5 på
motorstyringspladen til hornet.
Hornet er forsynet med en støjdæmpningsdio-
de, hvilket betyder, at hornet skal forbindes
korrekt til + og -. Såfremt dioden afbryder eller
brænder over, kan støj medføre periodiske
udfald og risiko for ødelæggelser i det øvrige
sekundære elsystem.

Forudsætninger
Før hornet kan demonteres, skal motorstyring
komplet være demonteret ifølge instruktion 1/7
nr. 1.
Værktøj: Topnøgle 10 mm

Momentnøgle 8 Nm
Stor kærvskruetrækker
Vaseline

Demontering af horn
1. Demonter motorstyring komplet ifølge

instruktion 1/7 nr. 1.
2. Demonter spadesko mod GN og BR-WS

ledning fra hornets fladstik.
3. Demonter møtrik C. Hornet er nu demon-

teret.

Montering af horn
1. Monter hornet med skrue A, skive B og

møtrik C.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

2. Rengør og smør fladstik og ledningernes
spadesko med vaseline.

3. Monter GN ledning fra stik J5 i motorsty-
ringen på hornets fladstik mærket med +.

4. Monter BR-WS ledning fra stik J5 i mo-
torstyringen på hornets ikke mærkede
fladstik.

Horn monteret på motorstyringsplade
A: skrue, B: skive, C: møtrik, D: støjdæmpningsdiode
BR-WS: brun-hvid, GN: grøn

Slutmontage og kontrol
1. Kontroller, at hornet ikke rører motorsty-

ringenspladen, da dette vil give skrattende
lyde. Bøj om nødvending hornets monte-
ringsarm lidt ud.

2. Monter motorstyring komplet ifølge in-
struktion 1/7 nr. 10.
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Motorstyringens sikkerhedssystem
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Beskrivelse
Denne beskrivelse henviser til diagram 7/2 nr.
2. Motorstyringens sikkerhedssystem sørger
for, at køretøjet kun kan køre, når
− startnøglen er tilsluttet.
− knappen på nødstoppet er drejet ud.
− batterimåleren viser over 0%.
− overdelen er lukket.
− bremsepedalen er sluppet (kun i lande,

hvor det kræves).
− laderen ikke er tilsluttet 220VAC.
− speederpedalen er trykket ned.
− FREM/BAK vælgeren står enten FREM

eller BAK.
(rækkefølgen af ovenstående liste følger
diagrammet)

Sikkerhedssystemet består af en serieforbin-
delse af kontaktfunktioner i ovenstående kom-
ponenter, der leder 36V til motorstyringens
forsyninsspænding J32/1 og FREM/BAK re-
læerne, som slutter kørestrømmen.
Hvis blot en af ovenstående kontaktfunktioner
brydes, kan køretøjet ikke køre. I det følgende
er de enkelte funktioner beskrevet.

Startnøgle S7 og nøglerelæ K1
Kørsel OK:
Strarnøglekontakt S7 skal være tilsluttet, hvil-
ket via sikring F5 og F10 trækker relæ K1.
Relæ K1 leder 36V til sikring F9, som sikrer
motorstyringens sikkerhedssystem mod kort-
slutning.
Forbindelserne til nøglekredsløbet er beskrevet
i instruktion 3/2 nr. 5.

Nødstopkontakt S6
Kørsel OK:
Nødstopknappen skal være drejet ud, hvilket
slutter nødstopkontakt S6. Der skal måles 36V
på begge sider af kontakten.
OR-RT: 36V fra sikring F9
OR: 36V til kapacitetsmåler

Kapacitetsmåler stik J1
Kørsel OK:
Kapacitetsmåleren indeholder et relæ, som er
sluttet, såfremt kapaciteten er over 0%. Der
skal kunne måles 36V på stik J1/13 og J1/14.
Relæet leder 36V videre til sikkerhedskredslø-
bet samt til relæ K5. Relæ K5 slutter 12V for-
syningsspænding til det sekundære elsystem
undtagen positionslys og havariblink, som er
konstant forsynet med 12V. Relæ K5 afbryder
forsyning til unødvendige belastninger, såfremt
kapaciteten går på 0.

Stik J1/13-OR: 36V fra nødstop
Stik J1/14-GE-RT: 36V til relæ K5 via diode-

print J6/8, samt 36V til
overdelskontakt S10. Relæ
K5 er et 12V relæ, der for-
synes med 36V via en
modstand på diodeprintet.

Overdelskontakt S10
Kørsel OK:
Overdelskontakten S10 monteret på hængsel-
rammen skal være lukket. Der skal kunne må-
les 36V på begge sider af overdelskontakten,
når overdelen er lukket.
GE-RT: 36V fra kapacitetsmåleren
GE-RT: 36V til bremserelæ K9 monteret

under håndbremseafdækning. I lan-
de, hvor bremserelæet ikke er kræ-
vet, går forbindelsen direkte til la-
demodul.
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Motorstyringens sikkerhedssystem
Signatur LBC

Model:Dato 910420

Bremserelæ K9
I lande, hvor det kræves, er køretøjet forsynet
med et relæ K9, som bryder motorstyringens
sikkerhedssystem, når bremsepedalen trædes
ned. Relæ K9 trækkes af 12V fra bremselys-
kontakten J15.
Kørsel OK:
Bremselyskontakten skal være afbrudt, således
at der ikke er lys i bremselyset. Relæ K9 må
ikke være trukket. Der skal kunne måles 36V
på begge sider af relækontakterne.
GE-RT: 36V fra overdelskontakt.
GE-RT: 36V til lademodul.
RT-SW: 0V fra bremselyskontakt til K9’s

relæspole, når bremsepedalen er
sluppet.

SW: 0V til relæspole.

Lademodul stik J7
Kørsel OK:
Lademodulet indeholder et relæ, som slutter,
når laderen ikke er tilslutet 220VAC. Der skal
måles 36V på stik J7/1 og J7/6.
J7/1-GE-RT: 36V fra bremserelæ K9. I lan-

de, hvor bremserelæ ikke er
krævet, går forbindelsen fra
overdelskontakt S10.

J7/6-OR-RT: 36V til motorstyringens forsy-
ningsspænding J32/1 samt til
speederkontakt S12.

Speederkontakt S12
Når speederen trædes ned, slutter speederkon-
takt S12 36V til FREM/BAK vælgeren, samt
til compoundviklingens relæ K2.
Når speederpedalen er sluppet, slutter speeder-
kontakt 36V til varmerelæ K4 (stor varme).
OR-RT: 36V fra lademodul
GE-RT: forbindelse til FREM/BAK vælger

samt til compoundrelæ K2’s relæ-
spole.

GE-WS: forbindelse til varmerelæ K4’s relæ-
spole.

FREM/BAK vælger S5
FREM/BAK vælgeren slutter 36V til FREM
eller BAK relæerne i motorstyringen, når
speederpedalen er trådt ned.
GE-RT: 36V fra speederkontakt, når spee-

derpedalen er trådt ned.
BL-BR: kørsel BAK er 36V, når BAK er

valgt og speederpedal trådt ned.
GE-BR: kørsel FREM er 36V, når FREM er

valgt og speederpedal trådt ned.

Motorstyringens forsyningsspænding
Bemærk: Såfremt motrostyringens forsy-

ningsspænding brydes og sluttes af
sikkerhedssystemet, samtidigt med
at FREM/BAK relæerne er aktiveret
af speederpedal og FREM/BAK
vælgeren, afbryder motorstyringen
kørestrømmen. Kørestrømmen til-
sluttes først igen, når speederpeda-
len slippes og trædes ned igen.
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Motorstyringens sikkerhedssystem
Signatur LBC

Model:Dato 910412

Beskrivelse
Denne beskrivelse henviser til diagram 7/2 nr.
2. Motorstyringens sikkerhedssystem sørger
for, at køretøjet kun kan køre, når
− startnøglen er tilsluttet.
− knappen på nødstoppet er drejet ud.
− batterimåleren viser over 0%.
− overdelen er lukket.
− bremsepedalen er sluppet.
− laderen ikke er tilsluttet 220VAC.
− speederpedalen er trykket ned.
− FREM/BAK vælgeren står enten FREM

eller BAK.

Sikkerhedssystemet består af en række serie-
forbindelser imellem ovenstående kontakt-
funktioner, der leder 36V til motorstyringens
forsyninsspænding J5-1 og FREM/BAK relæ-
erne, som slutter kørestrømmen.
Hvis blot en af ovenstående kontaktfunktioner
brydes, kan køretøjet ikke køre. I det følgende
er de enkelte funktioner beskrevet.

Startnøgle S7 og nøglerelæ K1 på re-
læprint
Kørsel OK:
Strarnøglekontakt S7 skal være tilsluttet, hvil-
ket via sikring F3, nødstopkontakt S6 og kapa-
citetsmålerens sikkerhedsrelæ aktiverer relæ
K1 på relæprintet. Relæ K1 leder 12V til sik-
ringerne F5, F6 og F7, som forsyner hoved-
parten af det sekundkære elsystem.
Startnøgle S7 leder også 36V via nødstopkon-
takt S6 og kapacitetsmålerens sikkerhedsrelæ
til midterbenet på speederkontakt S12 samt
motorstyringens forsyningsspænding. På
speedrkontaktens midterben skal der være
36V, for at køretøjet kan køre.

Nødstopkontakt S6
Kørsel OK:
Nødstopknappen skal være drejet ud, hvilket
slutter nødstopkontakt S6. Der skal måles 36V
på begge sider af kontakten.
OR: 36V fra startnøglekontakt
GE: 36V til kapacitetsmålerens sikker-

hedsrelæ via stik J19-1 samt relæ-
print stik J9-9.

Kapacitetsmåler stik J1
Kørsel OK:
Kapacitetsmåleren indeholder et relæ, som er
sluttet, såfremt kapaciteten er over 0%. Der
skal kunne måles 36V på stik J1-13 og J1-14.
Relæet leder 36V videre til speederkontakt S12
og motorstyringens forsyningsspænding. Så-
fremt relæet afbryder, vil hovedparten af det
sekundære elsystem blive afrudt, da relæ K1
på relæprintet bryder.
Stik J1-13-GE: 36V fra nødstop via relæ-

print stik J9-9 og stik J19-
1.

Stik J1/14-OR-RT: 36V til speederkontakt S12
samt motorstyringens for-
syningsspænding stik J32-1
via stik J5-1.

Overdelskontakt S10
Kørsel OK:
Overdelskontakten S10 monteret på hængsel-
rammen skal være lukket. Der skal kunne må-
les 36V på begge sider af overdelskontakten,
når overdelen er lukket.
GE-RT: 36V fra kapacitetsmåleren
GE-RT: 36V til bremserelæ K9 monteret på

hængselrammen skal være lukket.
Kontakten sidder i serie med forbin-
delsen mellem speederkontakt S12
og FREM/BAK-vælgeren. Når
speederkontakt S12 er aktiveret,
skal der kunne måles 36V på begge
sider af overdelskontakten, når
overdelen er lukket.
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Motorstyringens sikkerhedssystem
Signatur LBC

Model:Dato 910412

BR: 36V fra speederkontakt S12 via la-
demodulets sikkerhedsrelæ, når
speederpedalen er trådt ned.

OR: 36V til FREM/BAK-vælger S5 i
instrumentmodulet via bremserelæ i
relæprint stik J16-13 og J16-1.

Bremserelæ på relæprint
Relæprintet er monteret med et relæ, som bry-
der motorstyringens sikkerhedssystem, når
bremsepedalen trædes ned. Relæet afbrydes fra
bremselyskontakten S14 via stik J18-1.
Kørsel OK:
Bremselyskontakten skal være afbrudt, således
at der ikke er lys i bremselyset. Bremserelæet
på relæprintet skal være sluttet. Der skal kunne
måles 36V på begge sider af relækontakterne
som er ført ud i stik J16 på relæprintet.
OR: 36V fra overdelskontakt til stik J16-

13, som er bremserelæets indgang.
GE-RT: 36V til FREM/BAK-vælger fra stik

J16-1, som er bremserelæets ud-
gang.

Lademodul stik J7
Kørsel OK:
Lademodulet indeholder et relæ, som slutter,
når laderen ikke er tilsluttet 220VAC. Der skal
kunne måles 36V på stik J7-1 og J7-6, når
speederpedalen er trådt ned.
J7-1-GE-RT: 36V fra speederkontakt S12.
J7-6-BR: 36V ti overdelskontakt S10

Speederkontakt S12
Når speederen trædes ned, slutter speederkon-
takt S12 36V til FREM/BAK-vælgeren via
lademodulets sikkerhedsrelæ, overdelskontakt
S10 og relæprintets bremserelæ.

Når speederpedalen er sluppet, slutter speeder-
kontakt 36V til styring af varmetrin 2.
OR-RT: 36V fra lademodul
GE-RT: forbindelse til FREM/BAK-vælger

via lademodulets sikkerhedsrelæ,
overdelskontakt og relæprintets
bremserelæ.

GE-WS: forbindelse til varmestyring på re-
læprint stik J18-3.

FREM/BAK vælger S5
FREM/BAK vælgeren slutter 36V til FREM
eller BAK relæerne i motorstyringen, når
speederpedalen er trådt ned.
GE-RT: 36V fra speederkontakt via lademo-

dulets sikkerhedsrelæ, over-
delskontakt S10 og relæprintets
bremserelæ. (Speederpedalne skal
være trådt ned.)

BL-BR: kørsel BAK er 36V, når BAK er
valgt og speederpedal trådt ned.

GE-BR: kørsel FREM er 36V, når FREM er
valgt og speederpedal trådt ned.

Motrostyringens forsyningsspænding
Bemærk: Såfremt motorstyringens forsy-

ningsspænding på stik J32-1 brydes
og sluttes af sikkerhedssystemet,
samtidigt med at FREM/BAK relæ-
erne er aktiveret af speederpedal og
FREM/BAK vælgeren, afbryder
motorstyringen kørestrømmen. Kø-
restrømmen tilsluttes først igen, når
speederpedalen slippes og trædes
ned igen.
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Montering af motorstyring komplet
Signatur LBC

Model:Dato 900909

Beskrivelse
Motorstyring komplet er beskrevet generelt i
instruktion 1/7 nr. 1.0, og de enkelte kompo-
nenter er beskrevet i detaljer i instruktionerne
1/7 nr. 2.0 til 1/7 nr. 8.0.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Topnøgle 10 mm
Momentnøgle 8 Nm
Unbrakonøgle 4 mm
Vaseline

Montering af motorstyring i karrosseri
1. Kontroller, at alle ledninger og forbindel-

sesterminaler er rengjorte.
2. Smør alle ringsko, spader og stik med

vaseline.
3. Monter motorstyring i karrosseri med 5

sæt skruer R, skiver S og møtrikker T.
Tilspændingsmoment 8 Nm.

4. Monter skråstiver K på bagramme med
skrue L, skive N og møtrik M.
Tilspændigsmoment 8 Nm.

5. Monter skråstiver K på karrosseri med
skrue U, brystskive Q, skive P og møtrik
O.
Tilspændingsmoment 8 Nm.
Motorstyringspladen er nu monteret i kar-
rosseriet.

Montering af ledningsforbindelser til
motorstyring
1. Monter 3 røde ledninger SB+ fra hoved-

ledningsnettet på hovedsikring F11 ifølge
instruktion 1/7 nr. 7.0.

2. Monter sort ledning SB- fra hovedled-
ningsnettet på strømshunt R1 ifølge in-
struktion 1/7 nr. 6.0.

3. Monter stærkstrømsledninger fra motor-
styring på motor ifølge instruktion 6/2 nr.
3.0.

4. Monter stik J32 fra hovedledningsnet på
chopper.

5. Monter spadesko med RT og GE lednin-
ger fra hovedledningsnet på chopperens
fladstik.

6. Monter stik J5 fra hovedledningsnet i
motorstyringens stik J5.

7. Monter hjulkapslen i højre side.

Tilslutning og kontrol
1. Kontroller, at alle forbindelser og lednin-

ger sidder beskyttet, således at de ikke kan
skades af motoren under affjedringsbevæ-
gelser.

2. Tilslut diagnoseboks, og kontroller, at
startnøglen er afbrudt.

3. Monter batteriets polsko.
4. I forhold til 0V måles 36V på begge sider

af sikring F5 (på hængselrammens sik-
ringsboks) samt på chopperens terminal
mærket B+.
Såfremt der ikke måles 36V de angivne
steder, er motorstyringen monteret forkert,
og fejlen skal findes, før der foretages
yderligere.

5. Tænd for startnøglen, og kontroller, at
køretøjet kan køre. Såfremt køretøjet ik-
kekan køre, er fejlårsagen muligvis forkert
monteret RT og GE ledning på chopper.

6. Tænd for stor varme, og kontroller, at
diagnoseboksens amperemeter viser et
forbrug på ca. 20A. Såfremt amperemete-
ret ikke viser udslag, er fejlårsagen mulig-
vis forkert monteret ledninger på strøms-
hunt R1.

7. Såfremt chopperen eller strømshunt R1 i
motorstyringen har været udskiftet, juste-
res strømbegrænserkredsløb ifølge in-
struktion 1/5 nr. 1.0.

8. Kontroller funktion af horn.
9. Foretag prøvekørsel.
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Montering af motorstyring komplet
Signatur LBC

Model:Dato 900909

Montering af motorstyring

BB+ og BB-: polsko til batteri,
F11: hovedsikring,
J5: stik til motorstyring,
J32: stik til chopper,
K: skråstiver,
L: skrue,
M: møtrik,
N: skive,
O: møtrik,
P: skive,
Q: brystskive,
R1: strømshunt,
R: skrue,
S: skive,

T: møtrik,
U: skrue,
SB+: 36V forsyningsledning til hovedled-

ningsnet,
SB-: 0V forsyningsledning til hovedlednings-

net,

RT: rød,
GE: gul.



Værkstedsinformation 1/8 1.0-0
Side 1 af 1

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Sprinklerbeholder
Signatur LBC

Model:Dato 901115

Beskrivelse
Sprinklerbeholderen er monteret i motorrum-
met. Sprinklerbeholderen er i bunden forsynet
med en 12V centrifugalpumpe. Pumpen er
forbundet til sprinklerdysen via en slange, der
går genem kabelrøret i højre side af køretøjet.
Sprinklerpumpen indeholder ingen kontraven-
tiler, og vandet vil derfor kunne løbe tilbage
gennem pumpen. Man må påregne et lille tids-
rum fra sprinkleren aktiveres, til der kommer
vand til dysen. Beholderen er monteret på et
kilebeslag, således at den kan løfes af ved på-
fyldning.

Forudsætninger
Værktøj: Unbrakonøgle 3 mm

Ringgaffelnøgle 8 mm
Vaseline

Montage af sprinklerbeholder
J: kilebeslag, K: skrue, L: skive, M: møtrik, N:
sprinklerslange, O: stik til pumpe, P: påfyldningsdæk-
sel.

Udskiftning af sprinklerbeholder
1. Løft beholderen op af kilebeslaget J.
2. Afmonter stik O og sprinklerslange N fra

pumpen.
3. Rengør stikket O, og smår det med vaseli-

ne.
4. Påsæt stik O på ny beholder/pumpe.
5. Pres slange N helt ind over pumpens nip-

pel.
6. Tryk beholderen ned i kilebeslaget, og

påse, at ledning og slange ikke klemmes.
7. Påfyld sprinklervæske.

Udskiftning af kilebeslag
1. Løft beholderen ud af kilebeslag J, og stil

den på bagakslen.
2. Afmonter møtrikker M og skruer K.
3. Monter nyt kilebeslag med nye skruer K

og skiver L.
4. Tryk beholderen ned i kilebeslaget, og

påse, at ledning og slange ikke klemmes.

Kontrol
1. Kontroller væskestand i sprinklerbeholder,

og efterfyld om nødvendigt.
2. Afprøv vaskerfunktion, og indstil om nød-

vendigt dysen ifølge instruktion 2/4 nr.
3.0.
Hvis der ikke kommer vand til dysen, men
pumpen kører, kontrolleres slange og dyse
for blokeringer. Se instruktion 2/4 nr. 3.0.

3. Kontroller, at slange og ledning til pum-
pen sidder beskyttet og ikke er klemt.
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Batterilåg
Signatur LBC

Model:Dato 901107

Beskrivelse
Batterilåget er fremstillet i polyurethanskum
over en kerne af krydsfiner. Låget monteres
med to fingerskruer, der går ned i gevindbøs-
ninger i karrosseriet. Gevindbøsningerne er af
typen Jacknut, der monteres med special-
værktøj.

Forudsætninger
Værktøj: M6 skrue

Hammer
Tang
Jacknuttang

Demontering af batterilåg
1. Demonter to fingerskruer L. Fingerskruer-

ne kan blive siddende i låget, når de er
løsnet fra karrosseriets gevindbøsninger.
Batterilåget kan nu demonteres.

Udskiftning af gevindbøsning
Gevindbøsningerne består af et gevindstykke
med flige, der er vejnet ud på indersiden af
motorrummet.
1. Monter en M6 skrue i bøsningen M, såle-

des at skruens hoved er mindst 15 mm
over bøsningens bryst.

2. Ret fligene ud ved at slå med en hammer
på skruen.

3. Træk bøsningen ud med en tang.
4. Monter ny bøsning med Jacknuttang.

Montering af batterilåg
1. Såfremt batterilågets kanter er skadede,

således at låget ikke yder den nødvendige
tætning, udskiftes det.

2. Monter batterilåget med 2 fingerskruer L.
Batterilåget er nu monteret.

Batterilåg
L: fingerskrue, M: gevindbøsning.
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Bagramme
Signatur LBC

Model:Dato 901109

Beskrivelse
Bagrammen er det bærende element for batte-
rier og bagakslens affjedring med transmissi-
on. Bagrammen er monteret på karrosseriet
med 10 stagbolte F som er svejst til karrosseri-
ets indvendige stålforstærkning. Bagrammen er
desuden fastspændt til karrosseriet via gen-
nemgående skruer ved K til sikkerhedsbøjlen.
Skråstivere J fra bagrammens bund støtter kar-
rosseriets bageste del.

Forudsætninger
Demontering/montering af bagrammen forud-
sætter at batterier, transmission, sikkerheds-
bøjle samt bremseslanger og –rør demonteres.
Værktøj: Topnøgle 13 mm

Momentnøgle 20 Nm
Lang forlænger til topnøgle
Stålbørste
Rustbeskyttelsesmiddel

Demontering af bagramme
1. Demonter batterier ifølge instruktion 1/10

nr. 1.0.
2. Demonter bagaksel komplet ifølge in-

struktion 6/1 nr. 2.0. (Skråstivere J de-
monteres sammen med bagakslen).

3. Demonter sikkerhedsbøjle ifølge instruk-
tion ½ nr. 1.0.

4. Demonter 10 møtrikker G fra karrosseriets
stagbolte F. Hold igen på bagrammen, når
de sidste møtrikker demonteres og løft
forsigtigt bagrammen ned uden at beska-
dige bremserør og P-bremsekabler.

5. Demonter bagakselfjedre fra bagrammen
ifølge instruktion 6/1 nr. 4.0.

Montering af bagramme
1. Rengør motorrummet, således at bagram-

mens anlægsflade er fri for snavs.

Bagramme
F: karrosseriets stagbolte,
G: møtrik,
H: skive,
J: skråstiver,
K: hul for skruer til sikker-

hedsbøjle
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Bagramme
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Model:Dato 901109

2. Rengør karrosseriets stagbolte F med en
stålbørste og påfør rustbeskyttelsesmiddel.

3. Formonter bagrammen med bagakselfjed-
re ifølge instruktion 6/1 nr. 4.0.

4. Monter bagrammen på karrosseriets stag-
bolte F. Pas på ikke at beskadige bremse-
rør, P-bremsekabler og ledninger.

5. Monter 10 skiver H og nye møtrikker G.
Spænd ikke møtrikkerne helt til.

6. Monter sikkerhedsbøjle ifølge instruktion
1/2 nr. 1.0.

7. Spænd 10 møtrikker G.
Tilspændingsmoment 20 Nm.

8. Monter bremseslanger og –rør ved bagak-
sel og foretag kontrol ifølge instruktion
6/5 nr. 5.0.

9. Monter bagaksel komplet og foretag kon-
trol ifølge instruktion 6/1 nr. 3.0.
(Skråstivere J monteres sammen med bag-
akslen).

10. Monter batterier og foretag kontrol ifølge
instruktion 1/10 nr. 10.
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Udskiftning af batterier
Signatur LBC

Model:Dato 901107

Beskrivelse
Køretøjets 3 batterier er specielt fremstillet til
mini-el og tilgodeser krav om optimal ydeevne
og levetid ud fra de belastningsforhold som
køretøjet giver. Nye batterier opbevares tørla-
dede, hvilket vil sige, at batterierne ikke er
påfyldt syre. Batterierne kan derfor opbevares
tørt og køligt i meget lang tid uden vedligehol-
delse eller pasning. Når batterierne skal anven-
des, fyldes de med syre og igangsættes ifølge
instruktion 1/10 nr. 3.0. Efter påfyldning og
igangsætning, monteres batterierne i køretøjet.
Batterierne er forsynet med centrale udluft-
ningsstudse til de gasarter, der udvikles i batte-
riet under brugen. Selve påfyldningspropperne
er gastætte. Udluftningsstudsene forbindes i
køretøjet med slanger, som leder gasserne uden
for køretøjets motorrum. Til korrigering af
lader og kapacitetsmåler for batteriernes tem-
peratur er der monteret en termoføler mellem 2
batterier.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Momentnøgle 10 Nm
Polfræseværktøj
Polaftrækker

Diverse: Vaseline
Rustbeskyttelsesmiddel
Aluminiumstape
Afgasningsslanger

Demontering af batterier
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriernes polsko.
3. Demonter afgasningsslanger

(illustrationen viser den ene slange S).
4. Demonter stagene U, som fastholder batte-

rierne i bagrammen.
5. Løft det højre og det midterste batteri ud

af køretøjet.
6. Demonter tapestrimmel R og termoføler

Q.

7. Løft venstre batteri ud af køretøjet.

Montering af batteri
P: sfstandklods, Q: termoføler, R: aluminiumstape, S:
afgasninsslange (1 af 3), T: prop, U: stag, V: plastskive,
X: fløjmøtrik

Montering af batterier
1. Rengør bagrammen for snavs. Påfør om

nødvendingt rustbeskyttelsesmiddel.
2. Kontroller, at afstandsklodserne P ligger

korrekt i højre og venstre side. Det midter-
ste batteri er ikke forsynet med afstands-
klods.

3. Monter venstre batteri i køretøjet.
4. Monter prop T i bageste afgasninsstuds på

venstre batteri.
Bemærk: Kontroller, at de øvrige 5

propper er demonteret fra af-
gasninsstudsene på alle 3 bat-
terier.
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Udskiftning af batterier
Signatur LBC

Model:Dato 901107

5. Monter termoføler Q med aluminiumstape
R som vist på illustrationen. Termoføleren
er placeret over ’e’et’ i teksten mini-el,
som er trykt på batteriet.

6. Monter det højre og det midterste batteri.
7. Skub alle 3 batterier helt frem i bagram-

men og monter stag U med skive V og
fløjmøtrik X i begge sider.

8. Monter to nye afgasninsslanger S mellem
batteriernes afgasningsstudse.

9. Monter ny afgasninsslange mellem højre
batteri og kabelbøjlen i bunden af køretø-
jet.

Montering af batteripoler
Batteriets poler er fremstillet af bly.
Plus- og minuspolerne har forskellig diameter.
Polklemmerne, der er monteret på ledningerne,
er mærket med + eller – og har ligeledes for-
skellig diameter. Polerne er koniske for at lette
montage og demontage. Man må aldrig slå på
batteripolerne eller brække fastsiddende
polklemmer af med skruetrækker eller lignen-
de, da det vil skade batteriets interne forbindel-
ser. Fastsiddende polklemmer skal trækkes af
med en polaftrækker.
1. Rens polklemmerne for snavs og fedt.

Montering af polklemme
K: skrue, L: skive, M: spændeskive, N: møtrik

2. Kontroller polklemmerne for grater og
skader. Kontroller, at polens spændeskrue
M og møtrik N drejer let. Udskift om nød-
vendigt batteripolerne.
Såfremt polklemmen udskiftes, monteres
ledningen på klemmen med skrue K og
skive L.
Tilspændingsmoment 10 Nm.

3. Kontroller batteriernes poler for grater og
skader. Fræs om nødvendigt polerne med
polværktøj.
Bemærk: Batteripoler må aldrig files el-

ler slibes, men skal fræses med
speciaværktøj.

4. Smør batteripoler og polklemmer med
vaseline.

5. Monter polklemmerne på batterpolerne.
Kontroller før tilspænding, at overkanten
af batteripol og polklemme flugter, som
vist på illustrationen.
Møtrikken N må ikke overspændes.

Kontrol
1. Foretag prøvekørsel.
2. Oplad køretøjet efter prøvekørsel.
3. Kontroller efter opladning SVF i alle cel-

ler=1.290 (ved 20°C).
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Brug af værkstedslader type 210 model 31001
Signatur LBC

Model:Dato 901024

Batteriets funktion og ordforklaring
1. Batterier
2. Kapacitet
3. SVF-begrebet
4. Gasning
5. SVF ved opladning
6. SVF-forskellen
7. Gasning og ældning
8. Sulfatering
9. Parring af batterier
10. Vedligeholdelsesladning og opbevaring

1. Batterier
Når et batteri modtager ladning, dvs. strøm, vil spændingen på batteriet stige. Når batteriet er opladet,
dvs. fyldt med energi, vil der fortsat løbe strøm til batteriet, hvis spændingen på laderen er høj nok.
Energien bliver da ikke længere lagret i batteriet men den forårsager en sønderdeling af batteriets vand
til ilt og brint (den såkaldte knaldgas). Man taler nu om , at batteriet ’gasses’.
Batterier bør altid forbindes i serie, både under op- og afladning.

2. Kapacitet
Et batteris kapacitet måles i amperetimer (Ah), som er den afladede strøm (A) gange afladetiden (h).
mini-el batteriet indeholder nominelt 90Ah. Denne angivelse er 5-timers kapaciteten ved +25°C, dvs.
batteriet kan afgive en strøm på 18A i 5 timer. Afladningen afsluttes, når batterispændingen når ned på
en spænding på 10.2V (1 batteri).
Kapaciteten er stærkt afhængig af den strøm, der trækkes fra batteriet. Jo større afladestrømmen er, des
mindre kapacitet indeholder batteriet. Hvis mini-el batteriet eksempelvis skal afgie en strøm på 200A,
indeholder det kun ca. 45Ah.
Batteriets temperatur har ligeledes indflydelse på den kapacitet, som kan udtages. Kapaciteten falder
med ca. 1% for hver °C, batteriets temperatur falder.
Sammenlagt betyder dette, at et nyt, fuldt opladet mini-el batteri ved en afladestrøm på 200A og en
temperatur på -20°C indeholder en kapacitet på ca. 25Ah.

3. Syre-Vægt-Fylde begrebet (SVF)
Elektrolytten eller syren i mini-el batteriet består af fortyndet svovlsyre (H2SO4). Koncentrationen er
37.5%. Dette giver en vægtfylde på 1.290kg/l ved 20°C.
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Figur 1. SVF ved forskellige temperaturer

Syren indgår i en elektrokemisk proces i batteriet på den måde, at den tunge del (sulfaten) forbruges
under afladningen, hvorved syrens koncentration og dermed dens vægtfylde falder. Efter en total aflad-
ning af batteriet vil al sulfaten i syren være brugt, og koncentrationen vil derfor være meget lav (vægt-
fylde 1.0kg/l =vand).
Ved genopladning af batteriet bringes sulfaten tilbage til elektrolytten, hvorved vægtfylden igen stiger.
Når al sulfaten er tilbage, er batteriet fuldt opladet (SVF=1.290kg/l ved 20°C).
Til kontrol af syre-vægtfylden (SVF) anvendes en vægtfyldemåler med flydevægt. Denne er det vigtig-
ste instrument til bedømmelse af batteriets ladetilstand. Man bør sikresig, at måleren viser korrekt.
Dette kan gøres ved at tage en kontrolmåling af en syre, hvis SVF allerede er kendt.
Syrens vægtfylde er afhængig af temperaturen, som vist i figur 1.

4. Gasning
For mini-el batteriets vedkommende begynder gasning under ladning ved ca. 43V (20°C) for 3 stk. nye
batterier i serie. Gasningen har til formål at omrøre syren i batteriet, således at samme SVF (koncentra-
tion) opnås overalt i dette. På denne måde udjævnes små skævheder i opladningen af de enkelte celler,
som kan være opstået på grund af forskellige væskestande eller manglende opladning. Endvidere kan
små forskelle i den enkelte cellers kapacitet forårsage en sådan skævhed.
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Der må aldrig efterfyldes med syre!

Overdreven gasning slider hårdt på batteriet. Desuden medfører megen gasning et højt vandforbrug.
Hvis vandforbruget er unormalt højt i alle celler, tyder det på en defekt lader eller udslidte batterier.
Hvis der er højt vandforbrug i to batterier, men ikke i det tredie, kan det tyde på en defekt i det batteri,
der ikke bruger vand.

5. SVF ved op- og afladning
Den korrekte vægtfylde for et fuldt opladet mini-el batteri er 1.290 kg/l ved 20°C. Det er også denne
koncentration, syren skal have ved påfyldning af helt nye tørladede batterier (den hedder også 37.5%,
32°BE). Når batteriet ældes, kan dene værdi falde en smule (1.285 kg/l ved 20°C), idet batterikassen,
på grund af pladernes udvidelse, buler ud. Ellers har efterfyldning med demineraliseret vand ingen ind-
flydelse på SVF, da det påfyldte vand kun erstatter det, som blev forbrugt under gasning i batteriet.

Når mini-el har afladet batteriet med 50Ah (den maksimalt tilladelige udtagne kapacitet), er batteriet
ikke totalt afladet. Her er den teoretiske SVF 1.210 kg/l. Denne værdi kan først måles med rimelig sik-
kerhed nogle timer efter, at afladningen er stoppet. Før målingen foretages, ’vippes’ mini-el’en fra side
til side for at få syren blandet godt.

6. SVF-forskellen

SVF-forskellen på de målte vægtfylder i de enkelte celler i batteriet må maksimalt andrage 1 streg for
et fuldt opladet batteri. Med 1 streg menes, at vægtfylden skal ligge på 1.290 kg/l +/- én streg = 1.280
til 1.300 kg/l (ved 20°C).
Dette gælder også ældre eller for den sags skyld også udslidte batterier. Hvis en eller flere celler har
lavere vægtfylde, er en sulfatering begyndt, og selv om batteriet kan give fuld ydelse i mini-el’en under
disse omstændigheder, vil det hurtigt få en ende. Den sandsynligste årsag til sulfatering er utilstrække-
lig ladning.

7. Gasning og ældning
Når et batteri ældes, mister det sin evne til at afgive strøm. Det mister ligeledes sin evne til at optage
strøm fra laderen. Dette kan især konstateres i den sidste del af opladeforløbet, hvor laderen kan have
svært ved at bringe batteriets spænding op på samme niveau som hos et nyt batteri. Laderen vil derfor
afgive en højere strøm, som igen begyder forøget gasning og vandforbrug.
Ved slutningen af batteriets levetid vil slutspændingen være helt nede på omkring 40V (3 batterier).
Batterierne kan dog udmærket være i drift i mini-el, sålænge de yder en acceptabel aktionsratius.
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8. Sulfatering
Sulfatering i et batteri starter, i det øjeblik en afladning af batteriet påbegyndes (også selvafladning).
Den sulfat, som befinder sig i syren i det fuldt opladede batteri, omdannes under afladningen til blysul-
fat, som sætter sig på batteriets plader. Under opladningen fjernes sulfaten igen fra pladerne og trans-
porteres tilbage til syren. Det er vigtigt, at sulfaten ikke får lov at sidde for længe på pladerne, da den
hurtigt krystalliserer og derefter ikke kan opløses og brunges tilbage til syren. Dvs. at batteriet altid
hurtigst muligt skal oplades HELT.


