
Iichtschakelaar ver
Het gobeud weleons dat de remlichtschakêlaar hei laai afixeten.lí dit ge{al do6n de stopliclÍen het soms... oí hêlê|naalniel mêer.

lvannêeí j6 tot deze vastsielling komt, is vedanging van dê Íemlichbchakêlaar €en noodzaak.

Conholêor eeBt de zêk6dng, die hêt el€kfb{rr circuit van stÍoom vooElet.
De plaats ven deze zêkedng kan word€n ledggêvondgn in de handleiding.
Wanneer d6 zekeÍing nog in goêdê staat woÍdt l,eyondon, volg j€ bsí voÈênde wê*wijze;

l. Krik de wagen op en ve&ijder het linkeí voorwiel. Vanuit de wielkas zie jê de hoofrrernpoÍnp, die ad er hel rempedaal op het chassis is gemonteerd;
l..De Íemlichtschakelaar zit achteraan ofziidelings in de hooídrempomp geschroefd en wordl samên met de êlektÍische veóindingen beschermd door êenubberomhulsel:

l. De oudêrc kevers zijn uitgerust mêt één enkete schakelaar, de irngere veísies hebben er twee;
I Maak de e ekhische aansluilingen van een sdrakelaar los - veÍbindt zê veÍvolgens met elkaar en zel hel contact van de auto aan.
i Als hieóii de stoplichten opllchlen, dan wed de deíecte schakelaaÍ gelokalis€erd. Indien de stodichbÍ niet oplichtên, herhaal dêzelÍde handeling mel
b andeÍe Íem/ichtschakelaar (indien aanwezig);
, Verwijder het vlil uit de omgeving van de deíecte sdlakelaar eÍ draai èze tos met een passênde slellet.
i Houdt êen nieuwe schakelaar klaaÍ orn de hoeveelheid wegtekkende remotie tê bepêÍken.

om een goede aídichting te verzekeren is de remlid sdlakelaar vooeÈn vaÍ coílische schroêÍdraad. Sdlroêí du! met gevoel aan zonder echt ,'vasl,'
I te willen dÍaaren.
Breng opnieuw elekhische veíbindingen en rubber bescheÍnhoes aan.
Was mel waleÍ onmiddellík de remolie weg die mogeliik op de tak têÍedÍ is gekomen.

S!cces, en 'Gute Fahrt.. . . . . . .
Chns

Etemationete Mèetino Blankenbetae

(Rondít in v@.bercidinq)

:

I Eind september 2001 zijn mijn echlgenole Edith en fl(
p|zren van dê nodige infomatte en documentatie, geleverd
$ onze evenemenlenc!órdinator Jodain Noie, de rondrit
n onze nteínatonale [,leeting,
I genaamdcabriopênigaanverkennen.

Na een stêvig "kuslontbijt' en in hêt gezelsrhap van
n schjnend "seplemberzonnetje" zijn we aan deze ondÍit
gonnen.

Vanuit Dlinsê Polders, richtng cenltum, over vlakke
rkÍonkelige wegen, Íeden we doorheen doÍpjes zoats
euwmunsteÍ, Houlavê, Stallkille en Jabbeke.

Hierhielden we even hall aan het Perméke À,íuseurr.
De tochl werd verder gêzet via Snellegem, vlakbij

mein Beisbroek, (kasteel) naar Loppem. Híer hietden we
ll êan het kastêe Ínet aanpalende gebouwen en zeeÍ ze-
Ínrel te veÍgelen: 'Het Doolhof'l

Vervolgens naaÍ Brugge, Damme, lissewege om zo
ug n Blankenberge te belanden.

W raden iedêÍe Cabrio lder nu alaan om deze |ond-
Íustig aÍ te rijden om alzo niels van hel pÊcitige potdeÍ-
dschap te moeten missenl
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