Verkstadshandbok BMW 02 1602-2002
som iiI" inscannad av Leo Lund.
www.junk.se

Den iiI" inscannad som
fargdokument med en upplosning pa 200dpi.
Trevligast utskrifter blir det med en fargskrivare
eller en laserskivare med stark kontrast.
Sidorna iiI" nagot stOrre an A4 och
bor minskas innan utskrift.
Texten iiI" sokbar.

Verkstadshandboken iiI"
en guldgruva for alia som gillar
BMW 02 och sprid den till
alla som kan tiinkas ha
anvandning av den.

62 INSTRUMENT
Tekniska data •..•.••...•••....•...•......•...•.•..••..•........ Sida 62- 0/3
62 11 000

Demontering oeh montering av kombinationsinstrument •..•.••.• 11/1

62 12 000

Demontering oeh montering av hastighetsmatare ..••.•....•.... 12/1

020

Demontering oeh montering av hastighetsmataraxe1 .....•....•. 12/1

62 13 000

Demontering oeh montering av varvraknare ••..•.....•......••• 13/1

050

Demontering oeh montering av k10eka .....••.•••.•.•.....•..•. 13/1

62 16 000

Demontering oeh montering av givare for brans1ematare ..•..•. 16/1

050

Demontering oeh montering av givare for termometer ......•••. 16/2

62 21 000
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1 for BMW 1600-2 vagYlrvt&l dynamlskt Ol ~' stat iskt 0, 9
2 for BMW 200 2/2002A och to uring 2002/2002A vagvarvhl s htl skt
3 Var tid i gare vigvarvtal dynaml skt 0, 776, sht i skt 0,, 8
.. Por BMW 1600 - 2 vagvlrvtal dyn l.llli skt 1,4, shtlskt 1,44
~ 5 Var tldlgare vagv arvtal dynamlsk t 1, 24, s htlskt 1, 28
b 6 Borth,ller for ..lla vanshrsty rda modeller ( ut om 2002 USA,
;:;;
2002 A USA och 2002 ti i USA)
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Va,.
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10
0. 8

0, 8

0. 9
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0, 8 07

117 0

t idi gare matom r! de 10 - 140
hOg ersty rda bila r ( inkl , to uring 2002 A hogerstp-d) 1480 mm
tidigare 20 - 200
tidigare vagv arvta1 0, 765 och rakneve rksutvaxli ng 0,7 6
tidigare vagvarvta1 1, 224 och rakneverksutvaxl i ng 1, 21

62 11 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMBINATIONSINSTRUMENT

Demontering och montering av hastighets
matare enligt 62 12 000.
Lossa platskruvarna och tag bort kombina
tionsinstrument e t.
+

,

KONTROLL AV BRANSLEMATARE UTAN DEMONTERING
Drag av den brun-gula ledningen fran glva
ren och forbind den med jord.
Koppla in tandningen ett kort ogonblick.
Harvid ska ll mataren gora fullt utslag.
+

KONTROLL AV TERMOMETER UTAN DEMONTERING
Drag av ledningen och forbind den med jord.
Koppla in tandningen ett kort ogonblick.
Harvid skall termometern gora utslag upp
i det roda faltet . .
+

62-11. 1

r--.

62 12 000

OEM ONTER! NG OCH MONTER! NG AV HAST ! GHETSMATARE

Demonh r i n9 oeh mont eri n9 av klockan e nl i gt 62 13 050,
e ll er de monteri ng oen montering av v arvrak nare enligt
62 13 000 .

loss . plltsk ru v ar na oen tag bort hastighetsmata re n.
Vagvarvhle t ( 1) finns i np di gl at p1 baks idan av
has t i ghe tsma taren.
Monteringsanvisning:

Tank p1 vagvarvhlet

1

'l id byte

av hastighetsmahre.
+

Menteringsanvisning: Axe1n for a ter
sta11ning av trippmataren ska11 foras
in med ansatserna i urtagen i styrningen.
+

62 12 020

DEMONTERING OCH MONTERING AV
HASTIGHETSMATARWIRE

Lessa fastskruven (1) for hastighets
matarwiren pa vaxe11adan ech drag bert
wiren.
+

Tag bert hastighetsmatarwiren fran
k1armnerna.
+

1 Se Tekniska data
Andring

62-12/1

Demontera rattrorskapan.
+

Skruva bort hastighetsmatarwiren
hastighetsmataren.

fr ~ n

+

Drag bort hastighetsmatarwiren med
gummigenomforingen.
Monteringsanvisning: Se till att hastighets
matarwiren l har ratt langd.
+

62- 12/ 2

1 Se Tekniska data

62 13 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
VARVRAKNARE

Demontering och montering av komp1ett
instrumentha11are en1igt 62 21 010 .
Drag av kabe1n for varvraknaren.
+

Lossa fastskruvarna och tag bort varvraknaren.
+

62 13 050 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KLOCKA
A. BMW 1600-2 / 2002 / 2002 AUTOMATIC
Demontering och montering av komp1ett
instrumentha11are en1igt 62 21 010.
Drag av kabe1n for k1ockan.
+

••

,

«

Lossa fastskruvarna och tag bort k1ockan.
+

62-13/1

B. BHW 2002 TI

Lossa minusledningen fran batteriet.
Demontering och montering av forvarings 
fack en1igt 51 16 200.

Demontera den undre de1en av mittenkapan.
+

Skruva bort de 1attrade muttrarna pa bak
sidan .
Drag ut k10ckan och tag bort 1edningarna 1
och 2 samt 1edningen med 1ampha11aren 3.
+

62-1312

6216000

DEMONTERING OOH MONTERING AV GIVARE FOR
BRANSLEMATARE

Loss &. minusl ed ni ngen fr!n baHerie t .
Demo nh r a bottenp!a.tt an.
Drag av den br un-gul a ledningen (1) f r an giv are ns ansl utn i ng

( 2) •
Drag be r t jordledningen

(3) .
+

Tryck av bransleslangen (4) fran givaren
(5).
+

Skruva ut givaren at vanster med hjalp
av tva korslagda skruvrnejslar.
+

cas : Rundgumm iringe n (1) svaller genom beroring med
bdLnslet och ger darmed absol ut tiithet.
En redan monte rad rund gumm iri ng ate rt ar sin ursprungliga
form fo rst efter cirka 48 timmar.
Rundgummiringen (1) sk all alltid smo rjas med vaselin vid
monteringen. Rengor silen (2) .
+

r
73. Andring

62-16/1

Pr ovni ng av bd ins le mat are ns g i v are:

Ansl ut de n bru n-g ul e. l ed ni nge n ( 1) och j ord l ed ni ng e n (2) ti ll
de n de monterade g i v are n.
Koppl e. i n tandni nge n ko rtvari gt .

l uta g i v are n f ra n vag ratt lag e sa att flotto re n ga r mell an
Ci vre och u ndre andUige t . Ha r v id sk all bransl e ma hre n go ra

utsl ag mell an " v" och " RII.
cas : Tag i nt e i sa r g ivare n•

•

62 16 050

DEMONTERING OCH MONTERING AV GIVARE
FOR TERMOMETER

Tappa ur en del av ky1vattnet.
Drag av 1edningen.
+

Skruva bort givaren for termometern.
Monteringsanvisning: Kontro11era packningen och
byt ut den vid behov.
Lufta ky1systemet en1igt 11 17 000.
+

62- 16/ 2

62 21 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT INSTRUMENTHALLARE
Touring och modell 71:
Lossa minusledningen fran batteriet.
Demontera undre delen av rattrorskapan.
+

Demontera undre delen av bekladnaden pa
instrumentpanelens mittparti.
+

Lossa de lattrade muttrarna och hastig
hetsmataraxeln.
+

Lossa fastskruvarna for kapan. (Galler eJ
Touring och modell 71).
Tryck ut instrumenthallaren framat och
drag av anslutningsdonet.

OBS: Lagg marke till anslutningsdonets
monteringslage.
+

62-21 / 1

63

BELYSNING

Tekniska data ................................................. Sida 63- 0/3

63 12 000

Demontering och montering av stralkastare ••.•.•••••..••.

12/1

031

Byte av stralkastarglas .................................

12/1

061

Byte av stralkastarreflektor ..•...•.•.•••.••..••..•..•.•

12/1

63 13 001

Byte av glas for framre blinkljus

13/1

63 21 000

Demontering och montering av glas for bakljus .•••..•..•.

21/1

030

Demontering och montering av lamphallarhus for bakljus..

21/1

63 26 000

Demontering och mcntering av nummerplatsbelysning ••...••

26/1

63 31 000

Demcntering och montering av komplett innerbelysning ••..

31/1

63 99 101

Byte av stralkastarglodlampa

99/1

131

Byte av parkeringsljusglodlampa •......•.....•.....•...••

99/2

271

Byte av framre blinkljusglodlampa .••.......•.••......••.

99/2

301

Byte av glodlampa for backstralkastare ...•.•..••..•.•••.

99/3

321

Byte av glodlampa for bakre blinkljus •.....•............

99/3

341

Byte av bakljusglodlampa ..•..•.....•.•..•..•.....••.•...

99/4

361

Byte av bromsljusglodlampa .....•..•....••...........•..•

99/4

401

Byte av glodlampa for nummerplatsbelysning •••.•..•......

99/5

431

Byte av glodlampa for innerbelysning ...•••.•............

99/5

Felsokning i elsystemet ............. . .................. .

11/18

3.73 Xndring

63-0/1
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TEKNISKA DATA

GLODLAMPOR
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63 12 000 DEMONTERING OCH MOtITERING AV
STRALKASTARE

Demontering och montering av frontens sido

grill enligt 51 13 040.
Tag bort lamphallaren genom en latt vrid
ning

at

vanster.
+

Skruva loss stralkastarhuset oeh tag bort
det .
Monteringsanvisning: Stall in strelkaFta
ren.
+

63 12 031 BYTE AV STRALKASTARGLAS
Demontering och rnontering av frontens

sidogrill enligt 51 13 040 .
Tryek bort glaset framat med en liten
skruvmejsel .
Monteringsanvisning: Stryk polyglyko l
eller glycerin pa paekningen .

OBS: Se till att glaset monteras i ratt
lage.
Stall in stralkastaren.

+

63 12 061 BYTE AV REFLEKTOR FOR STML
KASTARE
Demontering och montering av stral

kastare enligt 63 12 000 .
Skruva loss lagerboeken.
+

63-1211

Tryck bort den gangade lanken fran gummi
haIlaren.

•

Lyft bort reflektorn fran huset .
+

Monteringsanvisning: Reflektorinstallning
en skall goras med bilen i normallage l
Stallskruv 1 - sidinstallning
2 - hojdinstallning
Stall 1n stralkastaren.

•

+

•

1 Se Tekniska Data
63-1W

Tryck bort den gangade lanken fran gummi
haIlaren.
Lyft bort reflektorn fran huset.
+

Monteringsanvisning: Reflektorinstallning
en skall goras med bilen i normallage l
Stallskruv 1 - sidinstallning
2 - hojdinstallning
Stall in stralkastaren.
+

1 Se Tekniska Data
63-1212

63 13 001 BYTE AV GLAS FOR FRAMRE
BLINKLJUS

Lossa fastskruvarna .
+

Drag av 1edningen och tag bort 1amp
ha11aren ti11sammans med g1aset .
+

63-1311

63 21 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV GLAS
FOR BAKLJUS

Skruva av de gangade knapparna och tag
bort 1amphuset.
+

Skruva av ansatsmuttrarna och tag bort
glaset.
+

63 21 030 DEMONTERING OCH MONTERING AV
BAKLJUSLAMPHUS

Skruva av de gangade knapparna och tag
bort 1amphuset.
+

Tag av skydd.kapan och drag av 1edningarna.
Monteringsanvisni p~:

Ledningarnas ordning:

Backstra1kastare

gron-vit

1

Bak1jus

gra-gu1

2

Broms1jus

gron-rod

3

Blink1j us

b1a-rod

4

Jord

brun

5
+
6~21 / 1

r

63 26 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
NUMMERPLATSBELYSNING
Lossa skruvarna med krysspar.

Tag bort ramen med glas och gurnrnipack
ning.
+

Drag bort ledningen fran lamphallaren.
Monteringsanvisning: Utloppshalet maste
vara fritt.
+

63--2611

63 31 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KOMPLETT INNERBELYSNING

Lessa minus1edningen fran batteriet.
Tryck med en 1iten skruvmejse1 bert 1n
nerbe1ysningen fran dess ha11are.
+

Drag av 1edningarna ech tag bert inner
be1ysningen.
Menteringsanvisning: Ledningarnas erdning:
1 - brun-svart
2 - brun
3 - rod
+

63-31/1

63 99 101 BYTE AV STR.itLKASTARGLODLAMPA

Tag bort spannbandet loch kapan 2 .
+

Tag bort lamphallaren genom att vrida
den latt at vanster .
+

Drag av anslutningsdonet och tag bort
glodlampan .
+

Monteringsanvisning: Ror aldrig den
nya glodlampan med bara handerna.
Anvand en ren trasa vid isattningen.

Stall in stralkastaren.
+

63-9911

63 99 131 BYTE AV GLODLAMPA FOR PARKERINGS
LJUS

Tag bort spannbandet 1 och kapan 2.
+

Tag bort 1ampha11aren genom att vrida
den 1att at vanster.
+

Tryck bort 1ampha11aren for parkerings
1juset bakat och tag bort den .
+

63 99 271 BYTE AV GLODLAMPA FOR FRAMRE
BLINKLJUS

Lossa fastskruvarna.
+

Vrid g1od1ampan 1att ach tag bart den.
+

63 99 301 BYTE AV GLODLAMPA FOR BACK
STRALKASTARE

Skruva av de gangade knapparna ach tag
bart 1amphuset.
+

Tryck in g1od1ampan 11att, vrid den at
vanster ach tag bart den.
+

63 99 321 BYTE AV GLODLAMPA FOR BAKRE
BLINKER

Skruva av de gangade knapparna ach tag
bart 1amphuset.
+

63-99/3

Tryck 1att pa glod1ampan 2, vrid den at
vanster ach tag bart den.
+

63 99 341 BYTE AV GLODLAMPA FOR BAKLJUS

Skruva av de gangade knapparna ach tag av
1amphuset.
+

Tryck 1att pa glod1ampan 3, vrid den at
vanster ach tag bart den.
+

63 99 361 BYTE AV GLODLAMPA FOR BROMSLJUS

Skruva av de gangade knapparna ach tag
av 1amphuset.
+

63-99/4

Tryck 1titt pa g1od1ampan 4, vrid den at
vtinster och tag bort den.
+

63 99 401 BYTE AV GLODLAMPA FOR NUMMER
PLATSBELYSNING

Lossa skruvarna med krysspar. Tag bort
ramen med g1as och gummipackning.
+

Tryck ut g1od1ampan fran ha11aren och
tag bort den.
Monteringsanvisning; Ut10ppshalet maste
vara fritt.
+

63 99 431 BYTE AV GLODLAMPA FOR INNER
BELYSNING
Lossa minus1edningen fran batteriet.
Tryck ut innerbelysningen fran dess
ha11are med en liten skruvmejsel.
+

63-99/5

Tryck ut glodlampan fran hallaren och
tag bort den .
+

63-99/6

64

64 11 061

VARME- OCH VENTlLATIONSANLAGGNING

........... ............ Sida
golvventilation ........................

Byte av kabe1 for varmeventil

64-11/1

071

Byte av kabe1 for

081

Byte av kabe1 for defroster

11/5

200

Demontering och montering

11/7

210

Demontering och montering av varmef1aktsmotor

270

Demontering och montering av vattenventi1 for varme

................... ...........
av varmeanHiggning .............

............

11/3

11/16

anlaggning .•..........................................•..

11/18

64 21 071

Byte av vanster varmvattenss1ang for varmean1aggning ..•..

21/1

081

Byte av hoger varmvattenss1ang for varmean1aggning .....•.

21/1

101

Byte av varmvattenss1ang me11an vattenventi1 och varme

Andring

element

21/2

Fe1sokning i e1systemet .......•..........................

21/3

64-0/1

64 11 061 BYTE AV BOWDEN-KABEL FOR
VARMEVENTIL
Demantering ach mantering av varmean1agg
ningen en1igt 64 11 200.
Tag bart nitarna.
Monteringsanvisning: Nita ihop varmean

1aggningen med rornitar e11er skruva
ihap den med bu1t M 4 x 10 ach muttrar

M 4.
+

Tag bart k1ammerna.
+

Lassa slangk1amman 1.
Lassa k1amskruven 2.
ach fastskruvarna 4.

Tag bart bu1ten 3
+

Tag bart gummibus sn ingarna 5 och 6.
+

64- 11 /1

Drag bort 1edningarna.
+

Lossa Bowden-kabe1n for varmeventi1en.
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabe1n en1igt anvisningarna pa sid.
64-11/12 .
+

Drag av 1edningarna.
+

Lossa skruven loch tag bort k1ammern 2.
Tag bort 1asringen 3 och haka loss Bowden
kabe1n.
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabe1n en1igt anvisningarna pa sid.
64-11/12.
+

64-11 12

64 11 071 BYTE AV BOWDEN-KABEL FOR
GOLVVENTILATION
Demontering och montering av varmean

1aggningen en1igt 64 11 200.
Tag bort nitarna.
Monteringsanvisning: Nita ihop varmean
1aggningen med rornitar e11er skruva
ihop den med bu1tar M 4 x 10 och mutt
rar M 4.
+

Tag bort k1ammerna.
+

Lossa slangk1amman 1.
Lossa k1amskruven 2. Tag bort skruven
3 och fastskruvarna 4.
+

Tag bort gummibussningarna 5 och 6.
+

64-11 /3

Drag bort 1edningarna .
+

Lossa Bowden- kabe1n for varrneventi1en .
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabe1n en1igt anvisningarna pa sid .
64-11/12 .
+

Drag bort 1edningarna 1nne i huset .
+

Lossa skruven 1 for k1arnrnern 2 och tag
bort Bowdenkabe1n 3 .
+

64-11 /4

Lossa skruven 1 for klammern

pa

kulissen .

Lossa Bowden-kabeln.
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabeln enligt anvisningarna pa sid .
64-11/12 .
+

64 11 081 BYTE AV BOWDEN-KABEL FOR
DEFROSTERLUFT
Dernontering och rnontering av varrneanlagg
ningen enligt 64 11 200.
Lossa nitarna.

Mont eringsanvisning: Nita ihop varrneanlagg
ningen rned rornit eller skruva ihop den rned
bultar M 4 x 10 och rnuttrar M 4.
+

Tag bo r t klarnrnerna .
+

Lossa slangklarnrnan 1.
Lossa klarnskruven 2. Tag bort skruven
3 och fastskruvarna 4.
+

64-11 /5

Tag bort gummibussningarna 5 och 6 .
+

Drag av ledningarna .
+

Lossa Bowden-kabeln for varmeventilen .
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabeln enligt anvisningarna pa sid .
64-11/12 .
+

Drag av ledningarna.
+

64-11 /6

Tag bort klammern loch haka loss Bowden
kabeln 2.
Monteringsanvisning: Stall in Bowden
kabeln enligt anvisningarna pa sid.
64-11/12.
+

Tag bort skruven 1 for klammern pa kulissen.
Raka loss Bowden-kabeln.
Monteringsanvisning: Stall in Bowden-kabeln
enligt anvisningarna pa sid. 64-11/12.
+

64 11 200 DEMONTERING OCR MONTERING AV
VARMEANLAGGNING
Lossa minusledningen fran batteriet.
For varmereglaget at hoger till lage "Warm"
och tappa ur kylvatskan.
Monteringsanvisning: Fyll pa kylvatska och
lufta kylsystemet.
+

Lossa slangklamman och tag bort retur
slangen.
+

64-11 /7

Lossa inloppsslangen 1 fr a n varmeventi
len 2.
OBS: Kontrollera att venti len har fri
genomgang. Byt i annat fall ut den.
+

Demontering och montering av forvarings

fack enligt 51 16 200.
Demontera rattrorskapan.
+

Demontera kapan nedtill pa mitten .
+

Demontera den yttre kapan pa vanster
sida.
+

64--118

Tag loss skruvarna och demontera den
Qvre delen av kapan.
+

Drag av knapparna loch 2.
Lossa de inre, lattrade muttrarna och
de yttre skruvarna med krysspar.

Tag bort den yttre tackplattan.
Monteringsanvisning: Observera knap
parnas inbyggnadslagen.
+

Tag bort skruvarna.
+

Drag bort askkoppen, drag av knapp en 1
och lossa skruvarna 2 och 3.
+

64-11/9

Tag bort skruvarna.
+

Drag av ledningarna.
1 gran-rod

Steg 1

2 gron-vit

Steg 2

3 brun

Jord

+

64- 11 /10

Drag av den vanstra varmluftsslangen 1
och vrid latt hallarbygeln for rattr ors
kapan.
+

Tag bort bekladnaden under handskfacket.
+

Drag av den hogra varmluftsslangen och
lyft forsiktigt bort varmeanlaggningen.
+

DEMONTERING OCR MONTERING AV VARMEANLAGG
NING pA TOURING OCR MODELL 71
Lossa minusledningen fran batteriet.
For varmereglaget at hager till lage "Warm"
och tappa ur kylvatskan.
Monteringsanvisning: Fyll pa kylvatska och
lufta kylsystemet.
Lossa slangklamman och drag av returslangen.
+

64-11 /11

Lossa inloppsslangen 1 fran vattenventi
len 2.
OBS: Kontrollera att det inte finns nagra
igensattningar i vattenventilen. Byt ' ven
ti l en , om igensattningar hindrar genom

stromningen.
+

Tag bort undre delen av rattrorskapan .
+

Tag bort undre delen av bekladnaden fran
instrumentpanelens mittparti.
+

Demontera forvaringsfacket enligt
51 16 200 .
Demontera nedre delen av bekladnaden
i mitten (vid forvaringsfacket).
+

64-11/12

Drag av knopparna fran manoverspakarna.

Tag bort tackp1attan pa vanstra sidan.
Lossa skruvarna 1 och 2 .
Drag ut manoverspakarna nedat.
+

Drag av knoppen .
Tag bort tackp1attan pa hogra sidan.
Lossa skruvarna 1 och 2.
Drag ut manoverspaken nedat .
+

Drag av 1edningarna .
1.
2.
3.
4.

B1a-svart
Gron- gu1
B1a- rod
Brun

Lossa fastmuttern pa vanster sida.
Mon t eringsanvisning : Fast jord1edning
en (br un) med muttern.
+

Lossa bek1adnaden pa hoger sida och drag
av den hogra varm1uftss1angen.
Lossa den hogra fastmuttern .
+

64-11 /13

Drag av den vanstra varmluftsslangen 1
och vrid hallarbygeln 2 nagot.
+

Lyft forsiktigt bort varmeanlaggningen.
Monteringsanvisning: Byt packningen 1
for varmeanlaggningen.
Observer a monteringslaget for skumgummit
2.
+

MONTERING I EFTERHAND AV VARMEANLAGGNING
MED STORRE VATTENGENOMSTROMNING OCR TRE
FLAKTHASTIGRETER
Byt anslutningsstycket respektive reduce
ringen pa cylinderlocket samt tillforsel
och returslangen mot det nya utforandet
med storre innerdiameter. Anvand nya gummi
bussningar och forstora halen i motorskot
tet

sa

mycket som erfordras.

Montera flaktomkopplaren med tre lagen och
drag en ledning med 2,5 mm 2 area fran an
slutning 3 pa omkopplaren langs kabelstam
men till anslutning + pa varmeanlaggningen.
Montera den nya varmeanlaggningen 64 11 200.
+

64-11 / 14

3

KONTROLL

!
:::,

'"

Stall vaJmeventilen i lage I = varmt.
Harvid skall blandningsspjallet III
vara stangt.
Installning gors med klamskruven 1 pa
vent i lartnen.

Lage II = kallt.

Installning av spjallen for blandningsluft,
defroster och golvvarme stalls in med fast
skruvarna 2, 3 och 4 for respektive .ire.
Spjallens lagerpunkt skall smorjas med
Ecubsol.

64 11 210 DEMONTE RING OCH MONTERING AV
VARMEFLAKTSMOTOR
Demontering och montering av varmeanlagg

ning en1igt 64 11 200.
Lossa nitarna .
Honteringsanvisning: Nita samman varme
enheten med rornitar e11er skruva ihap

den med bu1t M4 x 10

aeh mutter M4 .

+

Tag bart k1ammerna.
+

Lassa slangk1amman 1 .
Lassa k1amskruven 2 . Tag bart skruven
3 aeh fastbu1tarna 4.
+

Tag bart gummibussningarna 5 aeh 6.
+

64- 11 /16

Drag av ledningen.
+

Lossa kabeln fer varmeventilen.
Monteringsanvisning: Stall in kabeln
enligt anvisningarna pa sid. 64-11/15.
+

Drag av kabeln i huset.
+

Tag bort klammerna och tag bort
motorn med flakten nedat.
OBS: Motor och flakt ar balanserade
tillsammans. Drag darfer aldrig av
flakten fran axeln.
+

Andring

64-11 / 17

6411 270

OEMONTERING OCH MONTERING AV VATTENVENTIL FOR
VARMEANLAGGNI NG

For varmespaken £t hoge r till Uig e II Warmll och tappa ur
kylvattnet.
--
Loss e. sl angkUimm a n (1) och sl angklammo r na (2) .
Monte ri ngs a nv i sning :

Fyll pi kylvatteno
Luft a kylsystemet enligt

17

11 000.

+

Tag bort sk ruve n (3) for sp ake n (4) och tastsk ru v ar na (5) .
Tag bod v atte nvent:i1 e n.
Monte ri ngs anvisning : Se t i ll att armen (4) ga r i n ditt i
vaHenventilens fy r kant .
+

Monteringsanvisning: Far varmespaken at hager
till Uige "Warm". Montera vattenventilen i Uige

"Auf" och fast kabeln vid spaken i detta lage.
+

Monteringsanvisning: Kontrollera diametern vid
byte av vattenventilen.
Vattenventil (1) A

18 mm

Vattenventil (2) A

15 mm

+

64-11/18

6411 271

BYTE AV VATTENVENTIL FOR VARMEANLAGGNING

Loss. bowdenk abeln f r an . . attenve nt i len.
Loss' slanga r na.
Demontera v a ttenventilen f r an hall. r en .
Monte ri ngs anv isning: Fo r in bowdenk abeln i klamskr uven
i nn a n vaH e nventilen monte ras _
Or &g fast vattenventilen. Tr yck ma nave rl renen pa v a tten 
vent ilen sa langt den gar i r iktning mot pass ageraru t r ymmet

(stilngd) .
+

at

Pe r manBversp a ken
vanste r till ett lage 1 mm fore
anslaget (kall t) .
Dr ag i deH. lage fast bowdenkabeln v i d vattenventilen.

Fyll pa kylvatsk a.
OOS: For att i nte vattenvent~len skall kerreder . maste
k,Ylvatskan blandas med 21 em Shell ko r rosionsskyddsolj&
I

Oonax

e" •

+

oos: Om bowdenk a beln lossnat f r an fastklamme r n da r fo r a tt
vattenventilen gatt t r ogt , maste forv ar i ngsfacket demonte ras
och i nst r umentpanelens bekUidnad losses till en del .
Oemonte r a fastklammern" bocka till den nlgot och monte r a
bowdenk&beln pl nytt .
Installningen skall gorlls pl s &mm& saH som beskrivits
tidig &r e •
+

10 . 73 Ti11agg

64- 11 / 19

64 21 071

BYTE AV VANSTER VARMVATTENSSLANG
FOR VARMEANLAGGNING

Tappa ur kylvattnet.
Lossa slangklamman fr~n varmeanlaggningen
och drag av varmvattensslangen.
Monteringsanvisning: Fyll p~ kylvatten.
Lufta kylsystemet. Se monteringsanvisningen
vid 17 11 000.
+

Lossa slangklamman vid insugningsledningen
och drag av varmvattensslangen.

r-'

Monteringsanvisning: Se till att den nya
slangen har ratt diameter.
+

Modell tii:
Demontera luftrenaren.
Lossa slangklamman och drag av varmvattens
slangen fr~n returledningen.
Monteringsanvisning: Se till att den nya
slangen har ratt diameter.
+

64 21 081

BYTE AV HOGER VARMVATTENSSLANG
FOR VARMEANLAGGNING

Tappa ur kylvattnet.
Lossa varmvattensslangen
och drag av den.
Monteringsanvisning: Fyll

fr~n
p~

vattenventilen
kylvatten.

Lufta kylsystemet. Se monteringsanvisning
17 11 000.
+

Tillagg

64-21/1

-

Lossa varmvattensslangen fran motorn och tag
bort den.
Monteringsanvisning: Se till att den nya slangen
har ratt diameter.
+

64 21 101

BYTE AV VARMVATTENSSLANG MELLAN
VATTENVENTIL OCR VARMEELEMENT

Demontering och montering av vattenventil for
varmeanlaggning enligt 64 11 270.
Lossa slangklammorna fran varmeanlaggningen o \~
drag av varmvattensslangen.
Monteringsanvisning: Se till att den nya slangen
har ratt diameter.
+

64-21 / 2

FELSOKNI NG I ELSYSTEMET

storni n9

Ors ak

Ena si da ns parkeri ngsl jus l yse r
i nte

Fel pl g18dl amporn a
b. Fel pi sikri "9

b. Avhjalp

c . Fel p£ Ijuso~koppl.re
d. Avb rott i strom till fers el n

sik r i "9
c . Byt Ijuso.kopplaren
d. Avhjilp felet

a. Fel p£ gl odlam pan
b. Avb rott i st rom till "fo rsel n

b. Av hjlilp te1et

En st r £lk astare lyser i nle pl

halvl jus
I ngen st r!lkashre lyser pl halv 

Ijus

pa

X!giird

••

a. Fel p& b!d a glBdl amporn a
b. Fel pa IjusollIkoppl are n
c. Avb r ott i s t r omt i 11 fo r seln

pa
pa

.

••

Byt glodl ... porna
kortslutningen~

by!

Byt g18 dllnlpa

bad,

b. Brt
lamporn .
b. Byt Ijusomkopplaren
c. Avhjalp felet

I "gen st r llkash r e lyser
hell jus
vid a nvandning av Ijus- och avbland 

a. Fel
b. Fel

n i ngsomkoppl are, men lyse r vid in
koppl i ng med Ijustutan

c . Avbr ott i ledningar na till om kopplarna

c . Avhj:ilp feht

••

By! lamporna
" Byt
b.
avblandningsomkopplaren

I ngen st r alkasiare lyser pK hell jus,
vilken i nkoppling som an anvands

1 j usolllkoppl are n

avblindningsomkoppl are n

Fel pK b~da glodl amporna

b. Fel pa avblandn i ngsomkopplare n
c . Avb r ott i ledningarna t ill av

••

Byt Ijusomkoppl are n

b. By! avblindningsomkoppl are n

c . Avhjilp feb t

blandn i ngsomkoppl are n
Vi ndruteto r karmoto r n fung erar i n te

••
b.
c.

d.
e.

To r karmoto r n gar e nd ast med e n
hastighet

If<irmeflaktsmoto rn funge rar i nte

Fel pa sakringen

a • Avhjalp kortslutningen, byt
sakri ng
Fel p~ to r karstromstallaren
b. By! tork ars t roms ta11 are n
Kont,ktfel i blinkeromkoppl are n c . Byt bl i"nkeromkopplaren
Fel pa vind ru teto r k ar motor
d. By! tork arm otorn
Avb r oH i stromt ill 'fo r seln
e. AvhjUp fele t

a. Avb r ott i anslutningar till

a . Avhjilp fele t

to r k ars tromstall are n
b. To r karstr1Smstallare n fe1 a n
sluten
c . Fel p~ tork ar motorn

b. Anslut pa dltt

a. Fel p~ sak r i ngen
b. Fel p~ va r meflaktsmotor n

c . Fel p~ flaktstromstallaren

d. Avbrott i s t romt i 11 'forse In

Vindrutespolaren f ung erar ej,
to r k arna funge rar

Vi ndrutespolaren fungerar i nte, torkarna arbe t ar inte vid i nkoppl i ng 'v
spolningen - to rkarna f un gerar emel
Ie rt i d nar de koppl as i n med torkar
s trOfQS UUaren

Ti llag g

..

saH

c. By! torkarmoto r n

..

Avhjalp kortslutni ngen, by!
sak r i ng
b. ay t moto r n
c . By! flak ts t r oms Ulll are n
d. Avhjalp feb t

I nget v atten i ':leh1l1a re n
b. lackande slangledning till

a. Fyll pa vatten
b. By! sl ang ar

muns tlckena
c. Fel pa spol ar pu~pen
d. Avbrott i st rom till forse In
till spolar pumpen

c. By! spolar pumpen
d. Avh j aIp felet

a. Fel pa sakr i nge n
b. Fel p~ kontakt i bl i nkerom

By! sik ri ngen
b. Byt blinke ro mkoppl are n

kopplare
c. Avbrott i strOlQt ill forseln

..

c. Avh jiilp felet

65 RAD I O OCH SPECIALUTRUSTNING

65 11 000

Mo nt ering av rad i o med hogtalare och avstorningsdon . • Sida 65-11/1

21 000

Mont ering av f r on t ant enn ..... . ..... • ..... • ..... • . • .. .. .. . 65 - 21/1

65 - 0/1

65 11 000

MONTERING AV RADIO MED HOGTALARE
OCH AVSTORNINGSDON
- BMW 1602/1802/2002-71 -

Demontering och montering av forvaringsfack
en1igt 51 16 200.
Montering av frontantenn en1igt 65 21 000.
Kopp1a forbinde1se1edningen me11an radio
och hogta1are 1 till hogta1aren.
+

3

2

Fast hogta1aren 2 och tackp1attan 3 med
muttrarna 4 och 5 pa radion.
+

5

7

Ans1ut batteri1edningen 6 och hogta1ar1ed
ningen 7 till radion.
+

9
Skruva fast fastvinke1n 8 med skruven 9 pa
radion.
+

6!;-1111

Tag reda pa fastha1en 10 och 11 pa hogra
sidovaggen och stick hal genom k1adse1n
mitt for dessa. Satt fast radion.
+

Tag reda pa fastha1en 12 och 13 i vanstra
sidovaggen och stick hal genom k1adse1n.
Fast radion.
+

Fast jordledningen 14 vid den vanstra
fastskruven for varmeanlaggningen .
+

•
Anslut batteriledningen till den befint
liga kontakten 15 i kabelstammen for var 
ningsblinkerstromstallaren.
+

65- 11 /2

Anslut samtliga ledningar till apparaten.
16.

Antenn

17.

Batteriledning

18.

Jordledning

Koppla in batteriets jordledning och gor
en funktionsprovning pa samtliga vaglangds
omraden med motorn i gang.
+

Monteringslage for den kompletta mottagaren.
+

Montera avstorningssatsen.

Avstorningskondensatorn pa tandspolen,
anslutning 15.
Jordningsband fran tandspoleklammern
till motorblocket.
+

Tag av fordelarlocket och byt ut de be
fintliga anslutningarna mot avstorda

sa

dana.
+

65-11 /3

Anslut avstorningskondensatorn till regu
latorn.
+

Anslut avstorningskondensatorn till
vaxelstromsgeneratorns anslutning B + .
+

Tag bort navkapslarna fran framhjulen
och drag bort fettkaporna.
Sa tt in hjulnavskontakterna .
+

Anslut en jordledning fran motorhuvens
hogra gangjarn till karossen.
+

65-11 /4

65 21 000 MONTERING AV FRONTANTENN

Skar ut den medfoljande borrschablonen
och lagg den mot vanstra fonsterstolpen.
Mark ut fasthalen.
+

Borra fasthalen for antennfoten.
Borra fasthalet for antennstodet och skru
va fast stodet.
Mattet A = 400 mm.
+

For antennkabeln genom det langa halet i
fonsterstolpen till innerutrymmet.

Skruva fast antennfoten med platskruv.
+

Lossa skruvarna 1 - 4 och tag bort be
kladnaden nedtill till vanster.
+

65-21 1

Skjut antennen genom antennstodet och
skruva fast den vid antennfoten .
Monteringsanvisning: Gor en antennav
stamning enligt anvisningarna fran radions
tillverkare.
+

65-21 /2

