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Door de lichtschakela"r @ in stand ll te zetten,
ontstaat een verbinding tussen de contacten 7 en I
van deze schakelaar. De verbinding tussen 3 en
4 blijft bestaan.
Vanaf aansluiting 8 van de lichtschakelaar, vloeit nu
een stroom via draad nr. 51 naar aansluitino nr. 56
van de dimschakelaar @ . Wanneer deze Jchake-
laar in de stand ,,dimlicht" staat, is er een verbinding
tussen de aansluitingen nr. 56 en 56b van deze
schakelaar.
Het relais @ wordt nu bekrachtigd via draad nr.
054 waardoor de contacten 30 en 87 van dit
relais met elkaar worden verbonden. De stroom voor
de dimlichten loopt nu van aansluiting 30 van de
contactschakelaar via draad nr. 30r naar aansluiting
nr. 30 van het relais @ "n over de gesloten
contacten hiervan via draad nr. 54 en zekering 9
naar het linker dimlicht, terwijl het rechter dimlicht
wordt gevoed via draad nr. 55 en zekering 10.
Wanneer de dimschakelaar in de stand ,,grootlicht"
staat, is er een verbinding tussen de aansluitingen
nr. 56 en 56a van deze schakelaar.
Het relais @ wordt nu bekrachtigd via draad nr.
052. waardo-or de contacten 30 en 87 van dit
relais met elkaar worden verbonden. Destroom voor
het grootlicht loopt nu van aansluiting nr. 30 van de
contactschakelaar via draad nr. 52 en de zekering 7
naar het linker grootlicht, terwijl het rechter
grootlicht wordt gevoed via draad nr. 53 en zekering
8. De grootlicht-controlelamp op het dashboard
wordt gevoed via draad nr.77.

Lichtsignaal: @
Wanneer de hoofdschakelaar gesloten is, staat via
dragd nr. 14 en 30 spanning op de dimschakelaar
Qe) Door nu de bedieningshendel van de

diÌfschakelaar te bedienen, ontstaat een verbinding
tussen de draden nr. 30 en 052. Het grootlichtrelais
Cr) wordt hierdoor bekrachtigd enéluit, waardoor

ev-idnals bij het inschakelen van het grootlicht, een
stroom vloeit over draad nr. 14 en 30r, de contacten
nr. 87 en 30 van het relais @ "n 

via de zekeringen
naar het grootlicht.

Verlichtino F- 
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Verstralers @
De verstralers kunnen alleen worden gebruikt in
cqmbinatie met het grootlicht. Met schakelaar
úò in cle stand ,,qrootlicht" staat via draad nr.052r
e-n de schakelaar vóor de verstralers @ spanning
op aansluiting 85 van het verstralerreiis @ .

Aansluiting nr. 85 is de ingang vaì. de
bekrachtigingsspoel van dit relais. Door schakelaar
(9 te sluiten vloeit een stroom door deze spoel en
worden de contacten nr. 30 en 87 met elkaar
doorverbonden.
Er vloeit nu een stroom vanaf de contactschakelaar
en draad 300, door een extra zekering @ over de
contacten 30 en 87 van relais 6D naar de
verstralers en de controlelamp.
Wordt het grootlicht uitgeschakeld, dan valt
daarmee ook de spanning weg op aansluiting nr. 85
van relais @) waardoor ook de verstralers doven.
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