Monteringsvejledning

SanCo Tunings Modul

Pumpedyse
3 og 4 cylindre
Audi / Ford / Seat / Skoda / VW

1. Før du begynder

*

Følg anvisningerne! I modsat fald kan driftsforstyrrelser af bilen ikke udelukkes, og
det kan ikke garanteres, at SanCo-modulet fungerer problemfrit. Du bør ikke ændre
på det medfølgende kabelsæt: Kablerne er optimeret med hensyn til impedans og
modstand, og derfor bør kabelsættet hverken forlænges, forkortes eller på nogen
anden måde ændres.

1. Sluk motoren.
2. Kig nærmere på de medfølgende kabler og find ud af, hvilke kabler der skal sluttes til
hvad. I det følgende forklares korrekt installation trin for trin. Sanco–modulet skal på
dette tidspunkt ikke være forbundet til kabelsættet.
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2. Tilslutning af SanCo-kabelsættet

*

Følg anvisningerne! I modsat fald kan driftsforstyrrelser af bilen ikke udelukkes, og
det kan ikke garanteres, at SanCo-modulet fungerer problemfrit. Du bør ikke ændre
på det medfølgende kabelsæt: Kablerne er optimeret med hensyn til impedans og
modstand, og derfor bør kabelsættet hverken forlænges, forkortes eller på nogen
anden måde ændres.
1. Sluk motoren.
Fjern motorafskærmningen.

2. Når du har fjernet motorafskærmningen, ser du et rundstik ved topstykket.
I biler med tværstillet motor (f.eks. VW Bora, VW Golf) sidder stikket til venstre på
motorblokken, når du kigger i kørselsretningen.
I biler med langstillet motor (f.eks. Audi A4, Audi A6) sidder stikket foran på motorblokken,
når du kigger i kørselsretningen
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Frigør forbindelsen til topstykket og sæt SanCo-kabelsættet ind.

BEMÆRK !!!
Vær helt sikker på, at du har hørt, at stikket går helt ”i hak”.
Ellers kan du risikere, at modulet ikke fungerer korrekt.

Rundstik

3. Slut nu SanCo-kabelsættets røde kabel til batteriets pluspol og det sorte kabel til
stelforbindelsen.

3. Indstallering
Sæt nu det 15-polede Sub-D stik i SanCo-pumpedysen.

Installation af modulet skal foregå i god afstand fra motoren og uden
risiko for påvirkning af vand eller vibrationer!!!

Check endnu engang, at alle stikforbindelser sidder rigtigt. Montér til sidst alle de fjernede
afskræmninger igen.
Pumpedyse-modulet er nu klart til brug.
Vi håber, at du får stor fornøjelse af dit SanCo pumpedyse-modul i din daglige kørsel.
.

