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VERVANGING VAN HET RUITEWISSERMECHANISME 
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UITBOUWEN. 

1. Uitbouwen van de ruitewisserplaat: 

a) Kantel de ruitewissers naar voren en trek ze van 

de vertande assen. 

b) Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van de as

jes en neem de schotelringen en de rubber af

dichtringen weg. 

c) Verwijder de dashboardklep (6). 

d) Verwijder de bouten (2), (3) en (5) waarmee de 

ruitewisserplaat op het schutbord is bevestigd. 

e) Maak de draden op de ruitewissermotor los. 

f) Verwijder de kogel voor bediening van de voor

ruitontdooi ing. 

g) Verwijder de bedieningswormen (4) voor de ven

ti latiekleppen: 

1e. Open de ventilatiekleppen. 

2e. Verwijder aan de binnenzijde van de ventila

tieklep de splitpennen van de draaiknoppen. 

3e. Draai de wormen (4) voor de bediening van 

de kleppen geheel los. 

h) Verwijder de ruitewisserplaat tezamen met de 

bed ieni ngsorganen. 

2. Verwijderen van de ruitewisserstangen: 

a) Verwijder de bouten (8) voor de bevestiging van 

de assteunen op de ruitewisserplaat. 

b) Verwijder de borgveer (7) voor de bevestiging 

van de stangen op de slingerarm. 

c) Verwijder de ruitewisserstangen tezamen met de 

assteunen. 

NB: Bij de vervanging van de ruitewissermotor be

hoeft alleen de borgveer (7) te worden verwijderd, 

waarna ruitewisserstangen kunnen worden losge

nomen. Verwijder vervolgens de si ingerarm en de 

bouten (9) waarmee de motor op de ruitewisser

plaat is bevestigd. 
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INBOUWEN. 

3. Monteer de rui tew i ssermotor (wanneer deze werd 

uitgebouwd): 

Plaats de motor op de ruitewisserplaat (aansluit

klemmen naar rechts gekeerd), breng rubber kraag

ringen aan tussen de rui tew i sserpl aat en het be

vestigingsvlak van de motor. Monteer de rubber 

ringen, de afstandsringen en de bouten (monteer 

de massastrip onder de bovenste bout aan linker

zijde). 

Zet de moeren (3) vast (getande ring). 

Monteer de slingerarm, de koperen ring, de platte 

ring en zet de moer vast (getande ring). 

Schuif de bedieningsstangen op de as van de slin

gerarm. 

Monteer de platte ring en de borgveer (1). 

4. Montage van de bedieningsstangen: 

a) Schuif de bedieningsstangen op de as van de 

si ingerarm en breng de steunen voor de ruite

wisserassen op hun plaats. 

Zet de bouten (2) vast (getande ring). 

b) Monteer de ring en de borgveer (1) op de as van 

de slingerarm. 

5. Inbouwen van de ruitewisserplaat: 

a) Plaats de op bovenstaande wijze gemonteerde 

ruitewisserplaat op het schutbord. 

Controleer of de getande asjes zich op de juiste 

plaats bevinden en schuif de pen van het bedie

ningshefboom voor de voorruitontdooiing in zijn 

lagerring op de ruitewisserplaat. 

b) Plaats de afdichtrubbers en de schotelringen 

op de getande asjes voor de ruitewisserbladen. 

Draai de moeren (4) enkele slagen aan. 

c) Monteer: 

- de bevestigingsbouten (5), 
- de bouten (6) (plaatje en platte ring), 

- de bouten (7), 
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- de bouten (1) (getande ring), 

- de bouten (3) (zonder). 

d) Monteer de kogel (4) van de bedieningshefboom 

voor de voorruitontdooi ing. 

e) Monteer de bedieningswormen (2) voor de venti

latiekleppen. Monteer de splitpennen. 

f) Sluit de draden aan op de ruitewissermotor (let 

op de kleur van de manchetten). 

g) Zet de moeren voor de bevestiging van de rui

tewisserasjes definitief vast. 

6. Montage van de ruitewisserbladen. 

Schakel de ruitewissers kort in en vervolgens weer 

af (automatische terugkeer naar de ruststand). 
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Breng het rechter ruitewisserblad zodanig op het 

getande asje aan, dat het bovenste uiteinde van het 

blad zich op 25-55 mm afstand bevindt van het 

voorrui !rubber. 

Plaats het I inker ruitewisserblad zodanig op het 

vertande asje, dat een overlapping in het vegen van 

10-40 mm wordt bereikt. (zie fig.) 

7. Breng het dashboarddeksel aan. 
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