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Nummer :
Datum :
Sida :

A

1 Specialverktyg 552309-1

2 vajer, 4WD/2WD

3

4 Kontrollera justeringsmutterns läge.

Ta bort vänster innerskärm

4WD/2WD & DIFFLÅS vajer justering
ALLA 4X4, OCH MODELLER MED DIFFLÅS

Ämne : Justering av 2WD/4WD och difflås vajer. 1/4

Justering av 4WD/2WD vajer.

Parkera fordonen och lägg växel i "N"

Service Bulletin
TG12-004

20-04-2012
Avser :
Modell :

25.5~26mm 

Original wire (513050) 
Ny wire (513077) 

Blå markering 

Längden på inre wire skiljer 

Skruva åt yttre mutter och se till 

att det finns tillräckligt med plats 

på insidan för inre låsmutter att 

komma förbi området utan 
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5

6

6-1 a) Flytta ner gummibälgen.

b)

c) Skruva upp vajerjusteringen.

och släpp låsmuttern (pos 3). 

Håll emot vajerjusteringen (pos 2) med 8 mm nyckel

Tryck in knappen för "4WD".

Justera 4WD/2WD vajern vid servomotorn.

6-a 

6-b 

Justera inre mutter tills den 

kommer i linje med området 

utan gängor. Dra sedan åt. 

För gummihuven över änden och ser 

till att båda muttrarna är ordentligt 

åtdragna.  

6-c 
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6-2 a) Sätt in mätverktyg "552309-1" och justera vajerns spel ("25.5~26mm").

b) Spänn vajerjusteringen och dra sedan åt låsmuttern mot vajerjusteringen. 

OBS! vajerjusteringen skall vara i spänn.

6-3 a)
b)

7

B

1 Specialverktyg 552309-2

2

3

3-1
vajern för difflåset

3-2

Montera innerskärmen.

Repetera de tidigare stegen  A / 6 / 6-1.

För knappen för diff lås till "EJ LÅST" läge.

Justera LOCK vajer.
Den röda ringen visar placering av 

Kontrollera funktionen igen genom att växla mellan 2WD←→4WD tre gånger

och mät därefter vajerns spel igen 25.5~26mm.

Justeringen av LOCK vajer (difflås).

För tillbaka gummibälgen.

27~28mm 
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3-3 a) Använd mätverktyg "552309-2" och justera vajerns spel ("27~28mm").

b) Spänn vajerjusteringen och dra sedan åt låsmuttern mot vajerjusteringen. 

OBS! vajerjusteringen skall vara i spänn.

4-4 a)
b)

OBS! Difflåset går endast att aktivera när 4WD är till.

Kontrollera funktionen igen genom att växla mellan LOCK /EJ LÅST tre gånger 

 och mät vajerns spel igen, 27~28mm.

För tillbaka gummibälgen.
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