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Bränslenivåvisning 

1975-

200 

Sida l av 3 

Justering av bränslenivåvisning 

För att korrigera en för låg bränslenivåvisning på bilar med hävarmsgivare, kan en 
potentiometer kopplas in parallellt med givaren för att minska resistansen. 

Material 

Potentiometer 

OK 

146 05 5 

146 064 

Det.nr. 

3 515 717-1 

Ställ bilen på plant underlag 

Ta bort batteriets minuskabel 

4-dörrars 

Ta bort: 

Vik undan bagagerumsmattan 
Skyddskåpan över påfyllningsröret 

5-dörrars 

Fäll upp lastluckan. 

DATUM 

Mars -
1988 



200 P3-38-201 Sida 2 

146 067 

250 - 350 Q 

144 0 59 

144 060 

141-240 Q 

Tappa ur bränslet 

• Använd tanktömningsaggregat. 
• Sug ur bränslet genom påfyllningshålet. 

Mät resistansen 

• Ta isär tankarmaturens kontaktstycke. 
• Mät resistansen mellan nivågivarens kabel 

och stomme. 
• Resistansen ska vara 250-350 ohm. 

Vid fel värde är antingen bensinen ej helt 
utsugen ur tanken eller så måste nivågivaren 
bytas. 

Fyll på bränsle 

Fyll på 11,0 .±. 0,5 Ii ter. 

Mät resistansen 

• Mät givarresistansen på samma sätt som 
tidigare. 

• Resistansen ska nu vara 141-240 ohm. 

Vid fel värde måste nivågivaren bytas. 



VO LVq, 
, ' 

Datum 
Mars 88 

"14G OG) 

200 
Avd. Grupp Nr. Sida 3 
3' 38 201 av 3 

Avläs tank mätarens läge 

• Anslut tankarma turens kontaktstycke. 
• Sätt dit batteriets minuskabel. 
• Sätt på tändningen och vänta i ca 3 minuter. 

På grund a.v dämpningen i instrumentet kan 
man ej avläsa tank mätaren tidigare. 

• Tankrnätarens läge ska nu visa på ingången 
till det röda fältet. Om tank mätaren visar i 
det röda fältet (=mindre bränsle i tank) kan 
justeringssatsen användas för att justera upp 
visaren. 

Om tank mätaren visar ovanför det röda fältet 
(= mer bränsle i tank) kan justeringssatsen ej 
användas på angivet sätt. 

Anslut potentiometer 

• Sätt på tändningen. 
• Anslut potentiometern mellan konta tstycke

na. 
• Anslut stomledningen. Använd samma stom

punkt som tankarmaturen har. 
• Ställ potentiometern i mittIäge. 
• Slå till tändningen och vänta i 3 minuter, 

avläs därefter tank mätaren på nytt. 

Ytterligare juseringar kan nu göras utan att 
tändningen slås ifrån. Man måste dock alltid 
vänta i 3 minuter efter varje justering, innan 

146 DGG tankmätaren avläses. 

14G OG4 

4-dörrars 

Sätt dit: 

skyddskåpan 
bagagerumsmattan 

5-dörrars 

Fäll tillbaka lastluckan. 




