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In de stroomloopschema's is er vanuit gegaan dat het
kontaktrelais @ is bekrachtigd door middelvan de
kontaktsleutel in de stand "kontakt" te zetten,
waardoor de verbinding tussen de aansluitpunten 30
en 87 van het kontaktrelais gemaakt is.
In de stroomloopschema's is in het eerste geval de
rechter bedieningschakelaar @n in de stand
"omlaag" gezet (zwarte pijlen). In het tweede
voorbeeld is de linker bedieningsschakelaar @l in de
stand "omhoog" gezet (witte pijlen).
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Vanaf chassisnummer 225574 is de motor van de
raambediening veranderd. Deze is nu ingebouwd en
bevindt zich achter een schutplaat onderin de deur
(zie Fig..1). -

De slipkoppeling behoeft hierbij niet meer te worden
afgesteld.
Bij het niet funktioneren van de raambedieningsmotor
kan de ruit verplaatst worden met behulp van een
pijpsleutel van 7 mm. Deze moet over het zeskant
worden geschoven, daarna indrukken en gelijktijdig
draaien (zie p'rjlA in Fig. 2).
ls er geen pijpsleutel voorhanden, dan is het mogelijk
door het gedeeltelijk losnemen van de deurbekleding
(zie pijl in Fig. 1) onder tegen de ruit te drukken. Met
de andere hand moet dan het zeskant worden
ingedrukt waardoor de raambedieningsmotor wordt
ontkoppeld.
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ln dit circuit zijn twee hulprelais @ "n @gemonteerd die de hoofdstroom van de
raambedieningsmotor @ schakelen. Dit ls gedaan
om de kontakten te ontlasten van de
bedieningsschakelaars @ "n @.
De principewerking blijft gelijk met de werklng zoals
beschreven is bij het deelschema van
schema-nummer 65824712, (8405) echter de
schakelaars @ e1@bemachtigen nu de beide
hulprelais @ "n Q9.
Deze relais keren de richting van de stroom om, die
door de raambedieningsmotor @ toopt, waardoor
ook de draairlchtlng van deze motor omkeert.
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