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Hastighetsstyrd 
HC-begränsning 
B 200 K 

240 

Sida I av 3 

HASTIGHETSSTYRO HC-BEGRÄNSNING 

För att förbättra körbarheten hos B 200 K Norden, görs HC-begränsningen hastighets
beroende med hjälp av ett relä som styrs av bilens hastighet. 

Material 

I st Magnetventil l 
l st Skyddskåpa I 
I st Skruv 
l st Kopplingsstycke l 
3 st Kopplingsstycke I 
l st Kopplingsstycke l 

-~----

MateriaHörteckning 

Det.nr 

357 259-9 
332 348-0 
955 138-3 
332 454-6 
332 455-3 
332 458-7 

141 72' 

1 
14 1 724 

Material 

Slang metervara (J meter) 
Slang metervara (J meter) 
I st Relä 
l st Clips 
l st Ledningsmatta 
I st Induktionsgivare (y AZAKI) 
l st Induktionsgivare (VDO) 

Ta bort: 

Kombinationsinstrumentet 
Ljudvallen (vänster) 
Värmepanelen (vänster) 

Det.nr 

967 563-8 
967 565-3 

l 363 431-6 
l 212 957-3 
l 363 514-9 
l 308 635-0 
l 259 264-8 

Ta bort täckplattan på baksidan av hastighets
mätaren. 

Sätt dit induktionsgivaren (J). 
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Sätt dit: 

relät vid pedalstället med ett clips 
ledningsmattans kopplingsstycke till relät 

Ledningsmattans övriga anslutningar 

Dra blå/röd ledning till säkring 13. 

Dra de två blå ledningarna till instrumentets 
uttag på induktionsgivaren. 

Dra den svarta ledningen till stomanslutning 
på vänster stödben. 

Dra den gröna och svarta ledningen till motor
rumet. 

Sätt dit: 

kombinationsinstrumentet och anslut vajer 
och kopplingsstycken 
Obs! Glöm inte de två blå ledningarna. 
ljudvallen 
sidopanelen 

Sätt dit: 
skyddskåpan på magnetventilen på samma 
sida som elanslutningen. 
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Sätt dit: 

magnetventilen på torpedväggen och anslut 
den gröna och svarta ledningen till magnet
ventilen. 

Ta bort: 

den röda slangen med fördröjningsventilen 
som är ansluten till HC-begränsaren 
T-kopplingen och anslut den svarta slangen 
med ett krökt kopplingsstycke på förgasaren 
T-koppling mellan de vita slangarna vid in
sugningsröret 

Sätt dit: 

och kapa till den vita slangen. Den skall 
placeras mellan magnetventilen med ett 
krökt kopplingsstycke och insugningsröret 
med ett dubbelt T -stycke. 

Sätt dit: 

Och kapa till den bruna slangen. Den skall 
placeras mellan magnetventilen med ett 
krökt kopplingsstycke och HC-begränsaren 
med ett rakt kopplingsstycke. 


