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De interieurverlichting in de lange kabine bestaat uit 5
lampen.
De lampen links en rechts voorin de kabine @l en @n
worden bediend door de portierschakelaars die
parallel geschakeld zijn.
De andere lampen, links en rechts achterin de kabine
@l en @n alsmede de bedleeslamp @ moeten
bediend worden met behulp van een schakelaar die
zich in de lamp bevindt (zie Fig. 1).
Staan de schakelaars naar beneden, (zie deelschema)
dan zullen de lampen branden.
De spanning komt dan rechlstreeks van de batterijen
via zekering @u op het onderste kontakt van de
lampschakelaar en omdat de minzijde van de lamp
met massa is verbonden zal de lamp dus branden.
Ook staat spanning op de beide portierschakelaars
@l en @n. Wordt nu een portier geopend en de
schakelaars @l en @n staan in de bovenste stand
dan zullen beide lampen gaan branden omdat yia de
portierschakelaars dan spanning komt op de draden
641 gl en 641 gla. De middensland van de
lampschakelaars is de "nul-stand".
ln deze stand. gaan de lampen niet branden, ook niet
als de portieren worden geopend.



INTERIEURVERLICHTING KORTE KABINE

64rd b

De interieurverlichting in de korte kabine bestaat uit 2
lampen.
De lampen links en rechts @l en @n in de kabine
worden bediend door de portierschakelaars @l en

@n die parallelgeschakeld zijn.
In de lamp bevindt zich een schakelaar waarmee naar
keuze geschakeld kan worden in de posities kontinu
licht, (schakelaar in onderste stand) uit, (schakelaar in
de middenstand) op portierschakelaar (schakelaar in
bovensten stand).
Zie deelschema.
Staan de lampschakelaars in de onderste stand dan
zullen de lampen branden.
De spanning komt dan rechtstreeks van de batterijen
via zekering @o op het onderste kontakt van de
lampschakelaar en omdat de min-zijde van de lamp
met massa is verbonden zal de lamp dus branden.
Ook staat er spanning op beide portierschakelaars
@ren @n.
Wordt nu een portier geopend en de lampschakelaars
@l en @n staan in de bovenste stand dan zullen
beide lampen gaan branden omdat via de
portierschakelaars dan spanning komt op de draden
641 gl en 641 gla.
De middenstand van de lampschakelaars is de "nul-
stand".
In deze stand gaan de lampen niet branden, ook niet
als de portieren worden geopend.
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Als de verlichtingsschakelaar @ in de stand 'l wordt
gezet, dit is de stand voor de parkeerverlichting, dan
wordt er een verbinding gemaakt tussen de
aansluitpunten 3 en 6 van deze sqhakelaar.
De spanning kan vanaf de batterilen via de
automatische zekering @, de verpinding &6 van de
lichtschakelaar, op de zekeringe( @u en @" komen.
Omdat alle lampen met de massdzijn verbonden,
zullen deze dus gaan branden. Tevens zal de lamp in
de schakelaar gaan branden. Zekering @o is de
beveiliging van de parkeerverlichting links, en
zekering @c is de beveiliging van de
parkeerverlichting rechts.

Dus in stand 1 van de lichtschakelaar @ UranOen Oe

lampen van:
Parkeerlichten @
Breedte-verlichting @
Contourverlichting @
Achterlichten @
Tevens staat er spanning op aansluiting 58L en 58R
van de stekerdoos voor de volgwagen.
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Wordt de fichtschakelaar @ in de stand 2gezet,dan
wordt er een verbinding gemaakt tussen de
aansluitpunten 3-6 en 1 van deze schakelaar. Het
dimlichtrelais @a wordt nu bekrachtigd omdat de
spanning van de batterijen via de automatische
zekering @, de verbinding 3-1 van de lichtschakelaar
op aansluitpunt 85 van het dimlichtrelais komt en
aansluitpunt 86 van dit relais met de massa is
verbonden.

Nu hel dimlichtrelais bekrachtigd is wordt er een
verbinding gemaakt tussen de aansluitpunten gO en
87 van dit relais waardoor de spanning rechtstreeks
van de batterijen op de zekeringen @u, @c en @o
komt. De dimlichten links en rechts @gaan branden
alsmede via draad 672 gl de lampjes in de
bedien ingsschakelaars.

Zowel in de stand 1 als 2 van de
verlichtingsschakelaar komt via draad 50 gl spanning
le staan op zekering @0. Via draad6T glgaat de
verlichting van de sigareaanstaker @ alsmede de
lampjes in de bedieningsschakelaars van het
elektrisch raamapparaat @ branden.
Ook komt er spanning te staan op aansluitpunt g van
de schakelaar van de instrumentenverlichting @.

4

Met deze schakelaar in de stand 1-3 zullen de lampjes
ten behoeve van de verlichting van meters en kombi-
instrument normaal gaan branden.
In de stand 1-5 zullen deze lampjes zwak gaan
branden omdat dan een weerstand @ wordt
opgenomen in het stroomcircuit.

Dus in stand 2 van de verlichtingsschakelaar branden
de lampen van:
Dimlichten @
Toerenteller @
Snelheidsmeter @
Kombi-instrument @
Schakelaarsverlichtin g
Achterlichten @
Breedte-verlichting @
Contour-verlichting @
Parkeerverlichting @
Stekerdoos sigareaansteker @
Schakelaarsverlichting raambediening @
Tevens staat er spanning op de aansluiting 5gL en
58R van de stekerdoos voor de volgwagen.
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Als de lichtschakelaar @ in de stand 2 wordt gezet
dan ontstaat er een vorbinding tussen de
aansluitpunten &6 en 1 van deze schakelaar. Het
dimlichtrelais @a wordt nu bekrachtigd omdat de
spanning vanaf de batterijen via draad 1 4 rd, 1 4 r db,
14 rda, automatische zekering @ verbinding 3-1 van
lichtschakelaar op aansluitpunt 85 van het
dimlichtrelais komt, en aansluitpunt 86 van dit relais
met de massa is verbonden.
Als het dimlichtrelais is bekrachtigd, ontslaat er een
verbinding tussen de aansluitpunten 30 en 87 van dit
relais en komt er spanning vanaf de batterijen via
zekering @u op aansluitpunt 56 van de kombi-
schakelaar @. Wordt de kombi-schakelaar in de
stand "grootlicht" gezet dan wordt er een verbinding
gemaakt tussen de aansluitpunten 56 en 56a van deze
schakelaar, en kan de spanning vervolgens op
aansluitpunt 85 van het grootlichtrelais @a komen.
Aansluitpunt 86 is met de massa verbonden, dus zal
dit relais bekrachtigd worden.
Nu onstaat er een verbinding tussen de
aansluitpunten 30 en 87 van het grootlichtrelais en
kan de spanning vanaf de batterijen via de verbinding
30-87 van het grootlichtrelais, zekeringen @u en @
naar de grootlichtlampen @ alsmede naar het
grootlichtkontrolelampje @ gaan. Dezezijn met de
massa verbonden en zullen derhalve gaan branden.

Het grootlichtsignaal kan gegeven worden met behulp

GROOTLICHT EN
GROOTLICHTSIGNAAL
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van de kombi-schakelaar. Als deze omhoog wordt
getrokken tegen de veerdruk in ontstaat er een
verbinding tussen de aansluitpunten 30 en 56a van
deze schakelaar. Wordt deze echter weer losgelaten
dan komt de schakelaar door middel van zijn veerdruk
weer in de normaalstand terecht en is de verbinding
30 met 56 a weer verbroken.
Bij het geven van het grootlichtsignaal kan de
spanning vanaf de batterijen via zekering @c en
verbinding 30-56a van de kombi-schakelaar op het
grootlichtrelais komen zodat dit wordt bekrachtigd.
Dus in stand 2 van de lichtschakelaar branden de
lampen van:
Dimlichten @
Toerenteller @
Snelheidsmeter @
Kombi-instrument @
Schakelaarverlichting
Achlerlichten @
Breedte-verlichting @
Contour-verlichting @
Parkeerverlichting @
Stekerdoos sigareaansteker @
Schakelaarsverlichting raambediening @
Tevens staat er spanning op aansluiting 58L en 58R
van de stekerdoos voor de volgwagen.
Met kombi-schakelaar @ kan ook nog het grootlicht
ingeschakeld worden waarbij de bovenvermelde
vefl ichtlng blijft 'bfanderi.
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De wettelijke voorschriften met betrekking tot het bekrachtigd waardoor een verbinding ontstaat tussen
voeren en aansluiten van mistlampen verschillen van de aansluitpunten 30 en 87 van dit relais.
land tot land. Het is daarom noodzakelijk om, alvorens De spanning kan vanaf de batterijen via draad 14 rd, \
deze aan te sluiten, na te gaan welke bepalingen in verbinding 30-87 van het kontaktrelais, zekering @u _)
het betreffende gevalvan kracht zijn. verbinding 30-87 van het mistlampen vóór-relais op de
In het bijgaande deelschema is de schakeling zo lampen komen waardoor deze zullen gaan branden.
gemaakt dat de mistlampen alleen bediend kunnen Dus in stand 2 van de lichtschakelaar en in kombinatie
worden in kombinatie met het dimlicht. met de schakelaar mistlampen vóór en met
Wordt fichtschakelaar @ in stand 2gezetdan wordt schakelaar mistlampen achter branden alle lampen
het dimlichtrelais @a bekrachtigd, verbinding 30-87 behalve die van het grootlicht, interieurverlichting en
wordt gemaakt en de spanning kan nu via zekering achteruitrijlampen.
@a op aansluitpunt 56 van de kombi-schakelaar @ Deze laatste wordt apart geschakeld (zie volgend
komen. Deze staat normaal in de stand "dimlicht" schema).
waardoor een verbinding onlstaat tussen de De aansluiting van de mistlampen vóór bevindt zich in
aansluilpunten 56 en 56b. Hierdoor komt de spanning de L.H.D.-uitvoering in de rechter deurstijl en in de
op aansluitpunt 5 van de schakelaar van de R.H.D.-uitvoering in de linker deurstijl.
mistachterlamp @ en op aansluitpunt 5 van de
schakelaarvan de mistlampen vóór @.
Wordt de schakelaar mistachterlampen ingeschakeld
dan zullen de mistachterlampen @ gaan branden,
tevens zal het kontrolelampje in deze schakelaar fel
gaan branden.
Om de mistlampen vóór te laten branden moet eerst
het kontaktrelais @ bekrachtigd worden. Dit gebeurt
door middelvan de stuurslotkòntaktschakelaàr @. )
Wordt de schakelaar mistlampen vóór ingeschakeld, J
dan wordt het relais van de mistlampen vóór @a
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(vanaf chasslsnummer 271 600)
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In dit schema zijn de mistlampen anders geschakeld
als op de gebruikelilke manier. Dit houdt verband
met de wettelijke bepalingen, díe verschillend zijn
afhankeliJk van het land. Bij montage van
mistverlichting is het daarom noodzakelijk eerst na
te gaan welke bepalingen van kracht zijn.

MisUampen voor
Deze kunnen bediend worden zodra het
kontaktrelals @ ingescnakeld is.
Verbinding 30-87 wordt dan gemaakt zodat dan de
batterijspanning via zefe{g @ op het
maakkontakt van relals (47d kan foryl. Wordt dlt
refais ingeschakeld door schakelaar (Q! dan zullen
de mistlampen gaan branden.

MISTLAMPEN VOOR EN ACHTER
VANAF CHASSISNUMBER 271600
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Mlstlampen achter
Deze kunnen direkt worden Ingeschakeld
onafhankelljk van het kontaktrelais of andere
verlichting. De schakelaarr @ "n@ 

moeten dan
bediend worden, waardoor relais @) wordt
bekrachtlgd en een verblnding maakt tussen de
aansluitpunten 30 en 87.
De batterilspanning kan nu via draad l4rd, zekering

@ "n 
verblnding 30-87 op de lampen komen,

waardoor deze gaan branden.
Ook kunnen deze mistlampen worden bediend in
kombinatie met grootlicht en dimlicht. Wordt de
verfichtlngsschaieLaar @ in stand 2gezeldan zal
het dimlichtrelals Qlg) een verbinding maken tussen
de aansluitpunten 30 en 87. In deze situatie kan de
batterijaanning via deze verbinding, zekering @,
diode (6d, op de bedleningsschakelaar @ komen.
Ook nu kunnen de mistlampen branden als
sctraketaar@ wordt bediend.
De diodes Qp ziJn sperdiodes, deze voorkomen dat
de schakelingen Invloed op elkaar kunnen
uitoefenen,
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Wordt door middel van de kontaktsleutel de stuurslot-
kontaktschakelaar @verdraaid dan onîstaat de
verbinding tussen de aansluitpunten 30 en 15 van
deze schakelaar.
De spanning kan vanaf de batterijen via draad 14 rd,
zekering @c, verbinding 30-15 van de stuurslot-
kontaktschakelaar op aansluitpunt 85 van het
kontaktrelais @ komen.
Aansluitpunt 86 is met de massa verbonden dus zal dil
relais bekrachtigd worden. Hierdoor wordt een
verbinding gemaakt tussen de aansluitpunten 30 en
87 van dit relais en kan de spanning vanaf de
batterijen via draad 14 rd, verbinding 30-87 van het
kontaktrelais, zekering @0, op de schakelaar van het
achteruitrijlicht @ komen. Deze bevind! zigh gp de
versnellingsbak. Wordt nu het voertuig in zijn
"achteruit" gezet dan zal deze schakelaar zich sluiten
en de lampen zullen gaan branden.
Tevens komt er spanning te staan op aansluitpunt 3
van de 7-polige steker @ ten behoeve van volgwagen.

ACHTERUlTRIJLAMPEN
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