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El-inkoppling av Volvo halogenstrålkastare, 282757-4 , för tillbehörsförsäljning . 

På grund av den ökade elektriska belastning som H 4-lamporna innebör för Ijus

omkopplare och stegrelö, måste dessa komponenter avlastas med 2 st manöverre

löer 683408. 

Halvljus · ....... . 
Från stegrelöets kontakt 56 b till manöverrelöets, 683408, kontakt 86 tillkommer 

ledning 1, O GR (grå). 

Tidigare ledning från stegreläets kontakt 56 b flyttas ti II manöverrelöets kontakt 

30/51 (om längden tillåter, annars ny ledning). 

Helljus · ..... 
Från stegreläets kontakt 56 a till manöverreläets, 683408, kontakt 86 tillkommer 

ledning 1,OR (röd). 

Tidigare ledning från stegreläets kontakt 56 a flyttas till manöverreläets kontakt 

30/51 (om längden tillåter, annars ny ledning). 

Övrigt 
• ••••• 
Från kopplingsplinten punkt 69 på ord. kopplingsschema tillkommer ledning 1,5 

BL (blå). Denna ledning kopplas in på ett av manäverreläernas kontakt 87 och 

därefter sker överkoppling till det andra manöverreläets kontakt 87. 

OBS! Följ ledningarna från respektive 56 o och 56 b till lyktorna och kontrollera 

färgerna. 
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------------------ = Tillkommande ledningar 

-------- = Befintliga ledningar 

Beträffande övriga beteckningar hänvisas till vagnens ordinarie 

koppli ngsschema • 



AB VOLVO 721018 

Tillägg till VM produkt P, grupp 35 nr5. 

Vognar från och med 1973-års modell, vilka utrustas med H4-strålkastare , behöver 

ej förses med de extra manöverrelän som anges i VM P 35 nr 5 frön oktober 1971. 

För övriga vagnar, som förses med H 4-strålkostare, guller f0rtfa~ande ovanstående 

VM, emedanstegrelä och ljusomkopplare i dessa vagnar ej är dimensionerade för 

den ökade belastning som H 4-strölkostare medför. 


