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INSTRUKCJA WYMIANY GENERATORÓW GAM150 AB
Przedstawiamy Pañstwu opis szczegó³owy wymiany generatora GAM 150 A na wersjê GAM 150 AB,

z uwzglêdnieniem przeróbek koniecznych do wykonania w pojeŸdzie Mercedes Sprinter 316 CDi.

1. Przed rozpoczêciem prac nale¿y przygotowaæ narzêdzia i nastêpuj¹ce materia³y:
- ucinaczki boczne ma³e,
- przewód d³ugoœci ok. 15 cm z koñcówk¹ konektorow¹ mêsk¹ i ¿eñsk¹
- klucz imbusowy 4 mm
- klucz p³aski 10 mm
- nowy generator GAM 150 AB (z aktywnymi kana³ami A i B).

2.  Przed dokonaniem jakichkolwiek przeróbek, nale¿y od³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce przy pomocy prze³¹cznika
g³ównego.

3. Po przesuniêciu do ty³u (maksymalnie) siedzenia kierowcy, odkrêciæ 4 œruby mocuj¹ce generator w komorze
pod siedzeniem. Do tego celu nale¿y u¿yæ klucza p³askiego 10 mm i klucza imbusowego 4 mm.

4. Wysun¹æ generator z komory pod siedzeniem, od³¹czyæ kostki zasilaj¹ce ( 2.pinow¹ i 8.pinow¹) i przewód
manipulatora.
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5.  OdnaleŸæ kostkê 3.pinow¹ pod³¹czon¹ do kostki 8.pinowej generatora. Posiada ona kilka przewodów
czerwonych i br¹zowe. OdnaleŸæ wœród tych przewodów pojedynczy pin, znajduj¹cy siê pod dwoma pinami
i odci¹æ przewód zasilaj¹cy lampy tylne niebieskie systemu Makroled  pojazdu.

6. Usun¹æ z kostki zbêdny konektor ¿eñski i na jego miejsce wsun¹æ przygotowany nowy przewód.

7.  Drug¹ stronê przewodu, zakoñczon¹ konektorem mêskim wsun¹æ do jedynego wolnego miejsca w
kostce 8.pinowej. Dok³adnie zatrzasn¹æ wsuwane konektory w kostkach.
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8. Spi¹æ kostki 3.pinowe i kostki generatora z instalacj¹.

9. Wsun¹æ generator do komory pod siedzeniem.
10. Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania instalacji i generatora.

- Urz¹dzenie zasiliæ przez w³¹czenie prze³¹cznika g³ównego z boku siedzenia kierowcy.
- Kontrolki na manipulatorze powinny podœwietliæ siê delikatnym œwiat³em ¿ó³tym.
- Po w³¹czeniu dowolnego klawisza sygna³ów 1, 2 lub 3, rozlegnie siê sygna³ syreny i w³¹cz¹ siê œwiat³a
niebieskie pojazdu. Tylna lampa niebieska powinna b³yskaæ. Na klawiaturze manipulatora bêd¹
œwieci³y klawisze A, B i C.

- Nale¿y wy³¹czyæ klawisz B - œwiat³a tylne niebieskie powinny zgasn¹æ, nie zmieniaj¹c dzia³ania
generatora (sygna³ brzmi i œwiec¹ pozosta³e œwiat³a niebieskie boczne i przednie).

11. Przykrêciæ generator czterema œrubami, przesun¹æ fotel kierowcy do pozycji przygotowanej do jazdy.
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