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Door de lichtschakelaar @ in stand 1 te zetten
ontstaat er een verbinding tussen de aansluiting 1 en
4 van deze schakelaar.
Voor de linkerzijde vloeit er dan een stroom via
zekering 5 en draad 56 naar het stadslicht en via
draad 59 naar het achterlicht terwijl de breedtelamp
en de contourlamp resp. gevoed worden door de
draden 503 en 503:
Aan de rechte;:zijde vloeit de stroom via zekering 6
en de draden 57, 591 en 504 respectivelilk naar het
stadslicht, achterlicht, contourlicht en breedtelamp.
Tevens staat er via zekering 6 en draad 67 spanning
op de dimschakelaar @ waarmee de dashboard-
verlichting in- en uit geschakeld kan worden: tevens
kan met deze schakelaar de lichtsterkte worden
geregeld,

Wanneer mistlampen enlof een mistachterlicht op
het voertuig worden gemonteerd, dient dit op de
volgende manier te gebeuren.
Aangezien het in Nederland wettelijk is voor-
geschreven dat mistlampen niet gebruikt mogen
worden in combinatie met het dimlicht moeten deze
aan de stadslichtvoeding geschakeld worden.
Via een reservezekering, ofjen zekering die zonodig
zelf wordt aangebracht Q) , kan de mistachter-
lamp door middel van schakelaar_ (D worden
ingeschakeld en via schakelaar €t wordt het
relais voor de mistlampen @) bekrachtigd.
Sluit dit relais, dan vloeit er een stroom van de
contactschakelaar door draad 30, de extra zekering
Zm via de gesloten contacten van het relais naar

de twee mistlampen @
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Verllchtlng

Door de licht-contactschakelaar @ in stand 1 te
zetten, ontstaat er een verbinding tussen de
aansluiting 30 en 58 van deze schakelaar. Voor de
linkerzijde vloeit er dan een stroom via draad nr. 56
naar het stadslicht en via draad nr. 59 naar het
achterlicht, terwijl voor de rechterzijde de stroom via
draad nr. 57 naar het stadslicht en via draad nr. 591
naar het achterlicht vloeit. Tevens staat via draad nr.
502 de spanning op schakelaar @), waarmee
contour- en eventueel breedtelaìlpen kunnen
worden ingeschakeld.
Voor de d-ashboardverlichting is schakelaar. @
gemoriteerd, waarmee zowel het aan- en uit-
schakelen kan geschieden als de sterkte van deze
verlichting geregeld kan worden.

Aansluiting mislachterlamp

Wanneer een voertuig moet worden uitgerust met
een mistachterlamp en de bedrading hiervoor nog
niet aanwezig is, kan men de aansluitingen maken
volgens gearceerd schema.

{'zit : reserve zekering, zonodig zelf aanbrengen.

t-xìl : OeOieninosschakelaar voor het mistachter-.'J 
licht, tesàmen met de controlelamp.

tlîl : utistachterlicht 24V 21W.


