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Brun

Hvid

2 stk. 5 mm møtrik for relæ t/ plade og batt. udtag.

2 stk. Strap 100 mm

Låg til sikringsholder

ATO sikring 10 amp

Ledningsnet for relæsokkel DC-IV-102

 Det skal understreges, at montering, der udføres af en ikke-kvalificeret montør, 
medfører bortfald af enhver ret til erstatning særligt i forbindelse med erstatningskrav, 
der måtte opstå i kraft af loven om produktansvar.

- Beachten Sie bitte, dass bei Schäden in Folge unsachgemäßen Einbaus sämtliche 
Garantieansprüche erlöschen, insbesondere solche, die das Produkthaftungsgesetz 
betreffen.

- We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent 
installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular 
those arising by virture of the product liability act.

- Sættenes indhold og monteringsvejledninger kan ændres uden varsel, og vejledningerne skal derfor 
læses og forstås, før monteringen påbegyndes.

 Das Recht zu Änderungen an Inhalt von Montagesatz und Einbauanleitungen ohne Vorankündigung 
bleibt vorbehalten. Lesen Sie vor dem Einbau diese Anleitung sorgfältig und gewissenhaft durch.

 Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure 
that these instructions are read and fully understood before commencing installation.
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Ledningsnet for relæ DC-IV-105

Loop*
Anvendes kun når baklys relæet også skal kunne 

aktiveres som arbejdslys via seperat kontakt. Anvend DC5010 kit

87a

87

Loop*Til:  DC5010 relæ 
       terminal 87

Relæ
87 /30A

Arbejdsrelæ 
 30 amp med indbygget

modstand
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Hovednet DC5001
2 pol stik

I motorrummet, trækkes den store 
gummimuffe lidt ud af gennemføringshullet.

2

Muffehul

Plast-
søgefjeder

Skub søgefjederen ind igennem hullet 
til bagsiden af body computeren inde i kabinen.

3

Gummimuffe
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Plast-
søgefjeder

Tape kabelskoene på plast-søgefjederen. Træk 
forsigtigt ledningerne ud gennem muffehullet

4

Klip eller skær forsigtigt et hul eller en rille 
i den bløde gummimuffes tynde del.

5

Skub ledningerne igennem rillen.

6 7

Tryk muffen på plads igen. Anvend evt. lidt fedt 
 i muffekanten
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Sikringsdel i motorrum
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Låg til sikringsholder10 amp sikring

1. Spænd relæsokkel fast med møtrik. Valgfri placering, afhængig af antal relæer der skal monteres.
2. Isæt relæets pakning, relæ, sikring og sikringslåg
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1. Spænd ringøjet fast med møtrik på enten sikring FF eller sikring FG. Moment iht. håndbog
2. Label med funktions-symbol sættes på relæsoklen. Gøres for at lette en senere identifikation.

Part No. DC5020
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