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Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736618
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

MERCEDES BENZ SPRINTER ab 02/00
Inhalt: 1 Steckdose 7-polig,

1 Leitungssatz 7-adrig,
1 Anhänger-Blinküberwachung 12 Volt (JAEGERTRONIC-Steuergerät),
1 Gummidichtung für die Steckdose,
1 Steckgehäuse 1-fach, 2 Steckgehäuse 2-fach,
1 Sicherungshalter (10A) mit Anschlußleitung, 1 Blechschraube 4,8 x 16,
3 Schrauben M5 x 30, 3 Muttern M5, selbstsichernd,
2 Kabelbinder 300 mm lang, 25 Kabelbinder 140 mm lang.

HINWEIS:
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen!

Durchzuführende Arbeiten, allgemein:
1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Leitungssatz 7-adrig und Steckdose montieren.
3. Funktionsprüfung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen
Zur Vermeidung von Kurzschlüssen während der Montage und aus Sicherheitsgründen ist die
Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (Brandgefahr)!!

Achtung:  Bordcomputer / Wegfahrsperre!
Durch das Abklemmen der Batterie können gespeicherte Daten verloren gehen!

Herstellervorschriften beachten!!

2. Leitungssatz 7-adrig und Steckdose montieren
Die beiliegende Anhänger-Blinküberwachung (Jaegertronic-Steuergerät) auf das Steckgehäuse
14-fach des Leitungssatzes stecken, verrasten und an geeigneter Stelle im Bereich oberhalb der
Fahrzeugbatterie am linken Innenkotflügel mit beiliegender Blechschraube befestigen.

Den Kabelschuh der Leitung braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt oberhalb der
Fahrzeugbatterie anschließen.

Die Leitung rot des Leitungssatzes (mit der einzelnen Flachsteckhülse) zur Fahrzeugbatterie
verlegen.

Beiliegenden Sicherungshalter mit Anschlußleitung an die Pluspolklemme der Fahrzeugbatterie
anschließen und mit der Leitung rot des Leitungssatzes zusammenstecken.
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Das mit L gekennzeichnete Leitungssatzende am fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum
linken Scheinwerfer verlegen.

Das fahrzeugseitige Steckgehäuse 10-fach vom linken Scheinwerfer abziehen, Sekundär-
verriegelung (pink) durch Verschieben öffnen und die Steckhülse der Leitung schwarz/weiß
(Fahrtrichtungsanzeiger links) aus der Kammer 6 und die Steckhülse der Leitung grau/schwarz
(Standlicht links) aus der Kammer 10 mit einem geeigneten Entnahmewerkzeug ausstoßen.

Die ausgestoßenen Kontakthülsen wie folgt in eines der beiliegenden Steckgehäuse 2-fach stecken
und verrasten:

Ansicht Steckgehäuse von Leitungsseite

Sekundärverriegelung (pink) durch Verschieben schließen und das so montierte Steckgehäuse mit
dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes (Leitungen gelb/weiß und grau/schwarz)
zusammenstecken und verrasten.

Die an diesem Leitungssatzteil befindlichen Steckhülsen der Leitungen blau/weiß und
grau/schwarz wie folgt in die frei gewordenen Kammern 6 und 10 des Steckgehäuses 10-fach
stecken und verrasten:

Ansicht Steckgehäuse von Leitungsseite

Sekundärverriegelung (pink) durch Verschieben schließen, Steckgehäuse 10-fach wieder auf den
linken Scheinwerfer stecken und verrasten.

Das mit R gekennzeichnete Leitungssatzende am fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum
rechten Scheinwerfer verlegen.

Das fahrzeugseitige Steckgehäuse 10-fach vom rechten Scheinwerfer abziehen, Sekundär-
verriegelung (pink) durch Verschieben öffnen und die Steckhülse der Leitung schwarz/grün
(Fahrtrichtungsanzeiger rechts) aus der Kammer 6 und die Steckhülse der Leitung grau/rot
(Standlicht rechts) aus der Kammer 10 mit einem geeigneten Entnahmewerkzeug ausstoßen.

Die ausgestoßenen Kontakthülsen wie folgt in eines der beiliegenden Steckgehäuse 2-fach stecken
und verrasten:

Ansicht Steckgehäuse von Leitungsseite

Sekundärverriegelung (pink) durch Verschieben schließen und das so montierte Steckgehäuse mit
dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes (Leitungen gelb/grün und grau/rot) zusammen-
stecken und verrasten.

blau/weiß

grau/schwarz
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Die an diesem Leitungssatzteil befindlichen Steckhülsen der Leitungen blau/grün und grau/rot wie
folgt in die frei gewordenen Kammern 6 und 10 des Steckgehäuses 10-fach stecken und verrasten:

Ansicht Steckgehäuse von Leitungsseite

Sekundärverriegelung (pink) durch Verschieben schließen, Steckgehäuse 10-fach wieder auf den
rechten Scheinwerfer stecken und verrasten.

An der fahrzeugseitigen Durchführung zum Innenraum oberhalb der Fahrzeugbatterie den
vorhandenen Kabelbinder entfernen.

Unteren Teil der Lenksäulenverkleidung ausbauen.

Das Leitungssatzende mit der Leitung schwarz/rot und dem Steckgehäuse 1-fach am
fahrzeugseitigen Leitungsstrang entlang zum Bremslichtschalter (oberhalb des Bremspedals)
verlegen.

Das Steckgehäuse 4-fach vom Bremslichtschalter abziehen, Sekundärverriegelung öffnen und den
Kontakt der Leitung schwarz/rot mit einem geeigneten Entnahmewerkzeug aus der Kammer 4
ausstoßen.

Den Anschlußkontakt der fahrzeugseitigen Leitung schwarz/rot in das beiliegende Steckgehäuse
1-fach stecken und verrasten. Das so montierte Steckgehäuse mit dem passenden Gegenstück
des Leitungssatzes (Leitung schwarz/rot) zusammenstecken.

Die an diesem Leitungssatzteil befindliche Steckhülse mit den Leitungen schwarz/rot in die frei
gewordene Kammer 4 des Steckgehäuses 4-fach stecken und verrasten, Sekundärverriegelung
schließen und das Steckgehäuse 4-fach wieder auf den Bremslichtschalter stecken und verrasten.

An der fahrzeugseitigen Durchführung zum Innenraum oberhalb der Fahrzeugbatterie wieder einen
neuen Kabelbinder anbringen.

Verbleibende Leitungssatzenden am Fahrzeugboden, entlang des fahrzeugseitigen
Leitungsstranges, bis zur Anhängerkupplung verlegen.
(Ggf. Kraftstofftank absenken; evtl. überschüssige Leitungslängen zu einer Schlaufe legen)

Den Kabelschuh der Leitung braun an den fahrzeugseitigen Massepunkt im Bereich links oberhalb
des Reserveradträgers anschließen.

Die Isolierung des fahrzeugseitigen Leitungsstranges, der zur linken Schlußleuchte führt, an ge-
eigneter Stelle auf der linken Fahrzeugseite im Bereich des Reserveradträgers entfernen und die
Leitungssatzenden der Leitungen grau/gelb und grau/blau dorthin verlegen.

Die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion Nebelschlußleuchte durchtrennen und die durch-
trennten Leitungsenden ca. 5 mm abisolieren

Das Leitungsende, das vom Nebelschlußleuchtenschalter kommt in den Crimpverbinder der
Leitung grau/gelb des Leitungssatzes stecken und mit einer Crimpzange verpressen.

Das Leitungsende, das zur Nebelschlußleuchte führt in den Crimpverbinder der Leitung grau/blau
des Leitungssatzes stecken und mit einer Crimpzange verpressen.

Alle Crimpverbinder vorsichtig mit einem Heißluftgebläse erwärmen, bis die Isolierhülle schrumpft
und der Kleber an den Enden austritt. Fahrzeugseitigen Leitungsstrang wieder isolieren.

blau/grün

grau/rot
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Das Leitungssatzende 7-adrig mit Aderendhülsen durch das Loch im Halteblech für die Steckdose
verlegen.

Beiliegende Gummidichtung auf das Leitungssatzende aufschieben.
(Geeignetes Gleitmittel verwenden)

Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken.
(Deckel öffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet)

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschließen:

Leitung Kontakt-Nr. Funktion
schwarz/weiß 1/L Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau/weiß 2/54g Nebelschlußleuchte
braun 3/31 Masse
schwarz/grün 4/R Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot 5/58R Rechte Schlußleuchte
schwarz/rot 6/54 Bremsleuchten
grau/schwarz 7/58L Linke Schlußleuchte

Kontakteinsatz wieder in das Steckdosen-Gehäuse eindrücken, Gummidichtung an die Steckdose
schieben und die so montierte Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am
Halteblech für die Steckdose festschrauben.

ACHTUNG!
a) Bei der Montage der Steckdose ist besonders darauf zu achten, daß die Anschlußleitungen

nicht eingeklemmt und somit beschädigt werden!!
b) Auf ordnungsgemäßen Sitz der Dichtungselemente achten! Speziell die Dichtung am Leitungs-

austritt aus der Steckdose muß auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!
c) Leitungssatz so verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können!
d) Leitungssatz nicht in der Nähe der Auspuffanlage verlegen!!

3. Funktionsprüfung
Masse-Leitung wieder an die Batterie anschließen.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prüfgerät prüfen.

Das Prüfgerät ist im Fachhandel erhältlich
unter der JAEGER-Artikelnummer: 361009
Das Adapterkabel zu Prüfgerät 361009 für 7-polige Steckdosen
ist im Fachhandel erhältlich unter der JAEGER-Artikelnummer: 711040

Funktionshinweis Anhänger-Blinküberwachung:
Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers wird im Anhängerbetrieb von der
fahrzeugseitigen Kontroll-Leuchte über eine Erhöhung der Blinkfrequenz angezeigt!!

Alle Leitungsstränge des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstränge verlegen,
mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!

Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.
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Návod k montáži svazku el. instalace 736618
Svazek el. instalace pro připojení přívěsu, 7-pólový, 12 V, dle ISO 1724

MERCEDES BENZ SPRINTER od 02/00

Obsah: 1 7-pólová zásuvka
1 7-žilový kabelový svazek
1 řídící jednotka kontroly směrových světel přívěsu, 12 V (JAEGERTRONIC)
1 gumové těsnění pro zásuvku
1 konektor 1-pólový 2 konektory 2-pólové
1 držák pojistek (10 A) s přípojkou 1 šroub do plechu 4,8 x 16
3 šrouby M5 x 30 3 matice M5, samojistné
2 kabelové vázací pásky, délka 300 mm 25 kabelových vázacích pásků, délka 140 mm

POKYN:
Montážní návod musí být předán zákazníkovi!

Potřebné práce, všeobecně:
1. Odpojit zemnící vodič od baterie
2. Namontovat 7-žilový kabelový svazek a zásuvky
3. Zkouška funkčnosti

1. Odpojit zemnící vodič od baterie
Aby se zabránilo zkratům během montáže a z bezpečnostních důvodů musí být zemnící vodič
bezpodmínečně před začátkem montáže odpojen od baterie (nebezpečí požáru)!!

Pozor: palubní počítač / imobilizér!
Odpojením baterie může dojít ke ztrátě uložených dat!

Dodržujte předpisy výrobce!

2. Namontovat 7-žilový kabelový svazek a zásuvku
Nasaďte a zacvakněte přiloženou řídící jednotku kontroly směrových světel přívěsu (Jaegertronic) do 14-
pólového konektoru kabelového svazku a upevněte pomocí přiloženého šroubu do plechu na vhodném
místě v oblasti nad baterií vozidla na levém vnitřním blatníku.

Připojte kabelové oko hnědého vodiče ke kostře vozidla nad baterií vozidla.

Veďte červený vodič kabelového svazku (s jediným plochým konektorem) až k baterii vozidla.

Připojte přiložený držák pojistek s přípojkou ke svorce plusového pólu baterie vozidla a spojte jej
s červeným vodičem kabelového svazku.
Veďte část kabelového svazku označenou písmenem L podél vozidlového svazku až k levému
reflektoru.
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10-pólový konektor na vozidle sejměte z levého reflektoru, uvolněte posunutím sekundární aretaci
(růžovou) a vytlačte vhodným nástrojem kontakt černo/bílého vodiče (levý ukazatel směru jízdy)
z komory 6 a kontakt šedo/černého vodiče (levé parkovací světlo) z komory 10.

Vytlačené kontakty zasuňte do jednoho z přiložených 2-pólových konektorů a zacvakněte následovně:

Pohled na konektor ze strany vodiče

Zajistěte posunutím sekundární aretaci (růžovou) a spojte takto smontovaný konektor se správným
protikusem na kabelovém svazku (vodiče žluto/bílý a šedo/černý) a zacvakněte je.

Zasuňte kontakty modro/bílého a šedo/černého vodiče, nacházející se na této části kabelového
svazku, do právě uvolněných komor 6 a 10  10-pólového konektoru a zacvakněte je následovně:

Pohled na konektor ze strany vodiče

Zajistěte posunutím sekundární aretaci (růžovou), nasuňte 10-pólový konektor opět na levý reflektor a
zacvakněte.

Veďte část kabelového svazku označenou písmenem R podél vozidlového svazku až k pravému
reflektoru.

10-pólový konektor na vozidle sejměte z pravého reflektoru, uvolněte posunutím sekundární aretaci
(růžovou) a vytlačte vhodným nástrojem kontakt černo/zeleného vodiče (pravý ukazatel směru jízdy)
z komory 6 a kontakt šedo/červeného vodiče (pravé parkovací světlo) z komory 10.

Vytlačené kontakty zasuňte do jednoho z přiložených 2-pólových konektorů a zacvakněte následovně:

Pohled na konektor ze strany vodiče

Zajistěte posunutím sekundární aretaci (růžovou) a spojte takto smontovaný konektor se správným
protikusem na kabelovém svazku (vodiče žluto/zelený a šedo/červený) a zacvakněte je.

černo/bílý

šedo/černý

šedo/černý

modro/bíl

černo/zelený

šedo/červený
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Zasuňte kontakty modro/zeleného a šedo/červeného vodiče, nacházejících se na této části
kabelového svazku, do právě uvolněných komor 6 a 10  10-pólového konektoru a zacvakněte je
následovně:

Pohled na konektor ze strany vodiče

Zajistěte posunutím sekundární aretaci (růžovou), nasuňte 10-pólový konektor opět na pravý reflektor a
zacvakněte.

Odstraňte kabelový vázací pásek na průchodu k vnitřnímu prostoru na vozidle nad baterií.

Demontujte spodní část pláště sloupku řízení.

Veďte část kabelového svazku s černo/červeným vodičem a s jednoduchým konektorem podél
vozidlového svazku až ke spínači brzdového světla (nad brzdovým pedálem).

Sejměte 4-pólový konektor ze spínače brzdových světel, uvolněte sekundární aretaci a vytlačte vhodným
nástrojem kontakt černo/červeného vodiče z komory 4.

Zasuňte připojovací kontakt černo/červeného vodiče vozidla do přiloženého 1-pólového konektoru a
zacvakněte. Spojte takto smontovaný konektor se správným protikusem na kabelovém svazku
(černo/červený vodič).

Zasuňte kontakt černo/červeného vodiče, nacházející se na této části kabelového svazku, do právě
uvolněné komory 4 4-pólového konektoru a zacvakněte je. Zajistěte sekundární aretaci a zasuňte opět 4-
pólový konektor na spínač brzdových světel a zacvakněte.

Umístěte na průchodu k vnitřnímu prostoru, patřícímu k vozidlu, nad baterií vozidla opět nový kabelový
vázací pásek.

Veďte zbývající část kabelového svazku na dně vozidla podél vozidlového svazku až k tažnému zařízení.
(Případně spusťte palivovou nádrž, případně uložte přebytečné délky vodičů do smyčky).

Připojte kabelové oko hnědého vodiče ke kostře vozidla v oblasti vlevo nad nosníkem náhradního kola.

Odstraňte izolaci vozidlového svazku, která vede k levému zadnímu světlu, na vhodném místě na levé
straně vozidla v oblasti nosníku náhradního kola, a uložte tam část kabelového svazku s šedo/žlutým a
šedo/modrým vodičem.

Přerušte vodič vozidla s funkcí zadního mlhového světla a odizolujte konce vodičů v délce cca. 5 mm.

Zasuňte konec vodiče, přicházejícího od spínače zadního mlhového světla, do crimpovací spojky
šedo/žlutého vodiče kabelového svazku a slisujte jej crimpovacími kleštěmi.

Zasuňte konec vodiče, vedoucího k zadnímu mlhovému světlu, do crimpovací spojky šedo/modrého
vodiče kabelového svazku a slisujte jej crimpovacími kleštěmi.

Zahřejte opatrně všechny crimpovací spojky horkovzdušným opalovačem až se izolující vrstva smrští a
vystoupí lepidlo na koncích. Vozidlový svazek opět opatřete izolací.

Protáhněte 7-žilovou část kabelového svazku s kontakty otvorem v plechovém držáku zásuvky.

Nasuňte přiložené gumové těsnění na konec kabelového svazku.
(Použijte vhodný kluzný prostředek)

Vytlačte vložku s kontakty z přiložené zásuvky.
(Otevřete víko, vložka je pouze zacvaknutá).

šedo/červený

modro/zelený
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Zapojte vložku s kontakty zásuvky následovně:

Vodič Číslo kontaktu Funkce
černo/bílý 1/L Ukazatel směru jízdy, levý
šedo/bílý 2/54g Zadní mlhové světlo
hnědý 3/31 Kostra
černo/zelený 4/R Ukazatel směru jízdy, pravý
šedo/červený 5/58R Pravé zadní světlo
černo/červený 6/54 Brzdová světla
šedo/černý 7/58L Levé zadní světlo

Zatlačte vložku s kontakty opět do tělesa zásuvky, nasuňte gumové těsnění na zásuvku a připevněte takto
smontovanou zásuvku pomocí přiložených šroubů a matic k plechovému držáku zásuvky.

UPOZORNĚNÍ!
a) Při montáži zásuvky zajistěte zejména, aby nedošlo k sevření a tím k poškození připojovacích
   kabelů!!
b) Dbejte na správné usazení těsnicích prvků! Zejména těsnění na výstupu svazku ze zásuvky musí
   dosedat na izolační hadici, nikoliv pouze na jednotlivé vodiče!
c) Pokládejte kabelový svazek tak, aby nemohlo dojít k odírání!
d) Nepokládejte kabelový svazek v blízkosti výfuku!

3. Zkouška funkčnosti
Opět připojte zemnící vodič na baterii.
Zkontrolujte všechny funkce pomocí vhodného testovacího přístroje.

Testovací přístroj lze zakoupit ve specializovaném
obchodě pod obj. číslem JAEGER: 361009

Adaptér k testovacímu přístroji 361009 pro 7-pólové zásuvky lze zakoupit
ve specializovaném obchodě pod obj. číslem JAEGER: 711040

Pokyn pro kontrolu funkce směrových světel přívěsu:
Porucha ukazatelů směru jízdy přívěsu je za provozu s přívěsem indikována

 zvýšenou frekvencí blikání kontrolek ve vozidle!!

Veškeré větve kabelového svazku veďte podél vozidlových svazků, upevněte je přiloženými
kabelovými vázacími páskami a/nebo je pokládejte do stávajících kabelových držáků!

Namontujte opět veškerá obložení a demontované díly.


