
	  
OBS	  Det	  är	  valfritt	  att	  följa	  denna	  manual	  och	  Cartown	  tar	  inget	  ansvar	  för	  ev	  förstörda	  inredningar	  ,	  är	  du	  osäker	  ska	  du	  kontakta	  ett	  företag	  med	  	  	  
erfarenhet	  av	  USA	  bilar.	  Du	  kan	  också	  kontakta	  Cartown.se	  för	  offert	  på	  en	  komplett	  blinkersinstallation,	  eller	  maila	  oss	  om	  du	  har	  några	  frågor.	  
	  
Camaro	  2010/11	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Övre	  Bromsljuset	  
	  
För	  att	  installera	  t	  ex	  en	  Blinker	  Splitter	  behöver	  man	  låna	  signal	  från	  det	  övre	  bromsljuset	  (det	  i	  bakrutan).	  
Det	  är	  inga	  konstigheter,	  bara	  montera	  ner	  en	  del	  inredning,	  riv	  med	  förnuft	  och	  var	  försiktig.	  
	  
Inredningen	  i	  bakluckan	  river	  du	  för	  att	  komma	  åt	  sladdarna	  till	  broms	  och	  blinkers	  samt	  för	  att	  montera	  	  
Splitter	  modulen	  på	  ett	  lämpligt	  ställe,	  (Se	  separat	  manual	  för	  installation	  av	  Blinker	  Splitter	  till	  Camaro).	  
Det	  mesta	  ger	  sig	  själv	  här,	  knapparna	  som	  håller	  inredningen	  i	  taket	  på	  bakluckan	  dras	  ur	  om	  man	  har	  tur,	  
alternativt	  klipp	  av	  dessa	  och	  sätt	  i	  nya	  (4st	  nya	  ingår	  när	  du	  köper	  ett	  komplett	  kit).	  
	  
Nu	  börjar	  vi,	  här	  behövs	  inga	  verktyg.	  
	  
1.	  
Ta	  först	  bort	  baksätet.	  
Sätet	  sitter	  med	  2	  klämmor	  i	  framkant,	  genom	  2	  snabba	  ryck	  uppåt	  så	  lossnar	  dessa.	  
Bakdelen	  av	  sätet	  sitter	  fast	  i	  2	  byglar	  (se	  bild	  nedan).	  Pressa	  ner	  sätets	  pinnar	  under	  byglarna	  och	  dra	  lite	  så	  
lossnar	  det	  och	  du	  kan	  då	  lyfta	  ur	  sätet.	  Ryggstödet	  sitter	  med	  2	  lås	  byglar	  och	  dessa	  lossar	  du	  genom	  att	  fälla	  
bygeln	  och	  lyfta	  ryggstödet	  (se	  bild	  nedan).	  
	  

	  	   	  	  	  	   	  
	  
2.	  
Ta	  bort	  kickpanelen	  på	  passagerarsidan,	  lirkas	  och	  dras	  RAKT	  uppåt	  (se	  bild	  nedan).	  Likaså	  ytterpanelen	  bak,	  
lirkas	  och	  dras	  försiktigt	  men	  bestämt	  (se	  bild	  nedan).	  	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	   	  



	  
3.	  
Kontakten/sladden	  som	  du	  vill	  komma	  åt	  finns	  bakom	  bältesspännaren	  på	  passagerar	  sidan.	  
Det	  är	  stammen	  med	  2	  kablar	  i	  som	  går	  till	  en	  synlig	  kontakt	  (se	  bilder	  nedan).	  
	  

	  	   	  	  	   	  
	  
4.	  
Kontakten	  har	  bara	  2	  sladdar	  (en	  svart	  och	  en	  vit).	  Svart	  är	  jorden	  och	  den	  vita	  tänder	  bromsen.	  
Skarva	  in	  dig	  här	  med	  en	  snabbkoppling	  eller	  som	  vi	  gör;	  löder	  eller	  klämmer	  och	  lägger	  krympslang	  för	  	  
snyggast	  installation,	  om	  det	  nu	  gör	  någon	  skillnad	  J	  då	  detta	  är	  dolda	  saker.	  
	  

	  	   	  
	  
OBS!	  Var	  försiktig	  när	  du	  monterar	  tillbaka	  alla	  paneler	  då	  styrpinnarna	  på	  panelerna	  är	  av	  ömtålig	  amerikansk	  
kvalitet.	  Har	  du	  några	  frågor	  kring	  installationen	  kan	  du	  maila	  info@cartown.se	  eller	  peter@hnr.se	  	  
	  	  Lycka	  Till	  
	  	  	  
	  	  www.cartown.se	  	  

	  


