


BRANDSTOFMETER 
De brandsto/meter geeft ongeveer 
de hoeveelheid brandstof in de tank 
aan. Bij optrekken. a/remmen en het 
nemen van bochten kan de wijzer 
heen en weer bewegen. 

N.B. Vul de brands/of/ank voorda/ de meier 
aanwijst dat de tank leeg is. 

o 

SNELHEID/KM TELLER 
De snelheidmeter geeft de snelheid van de 
AROLA aan. De kilometerteller registreert 
het aantal verreden kilometers. 
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CONTACTSLOT 

0. RUSTSTAND. Aileen in deze 
stand kan de sleutel verwijderd 
worden. 

1 . ON. Normale bedrijfsstand. 
In deze stand activeert men het 
ontstekingssysteem en de 
accessoires. 

2. START. In deze stand start 
de motor, de sleutel in deze 
stand vasthouden tot de motor 
aanslaat oak al lijkt het starten 
langdurig. Direct na het aanslaan 
dient u de sleutel onmiddellijk los 
te laten. De sleutel komt dan in 
de - ON - stand terug. 

ACC. In deze positie activeert 
men de accessoires. 

NB. Oe maximum snelheid waarvoor de AROLA is geconslrueerd bedraagl ± 40 km/uur. 
Hells mogell]k dal onder bepaa/de oms/andigheden hogere snelheden Ie bereiken zi}n. 
Wi} wijzen er mel nadruk op da/ ojden met ee'! hogere snelheid verboden is en levens zal 
leiden 101 verhoogde sll]/age en emslige defeelen aan de molOf. 
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N.B. Rui/ensproeier/snk
deze bevind/ zich aan 

linkerzijde onder de zit/ing 
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INSTRUMENTEN & SCHAKELAARS. 

RUITENWISSER 
voor de ruitensproeier (indian gemonteerd) 

. . . -
• • • 

� \ , , 

\ 
ingedruKt houden \;jdens hel sproeien. 

N.B. Gebruik de ruitensproeier nooif sis 
het reservoir leeg is. 

CLAXON 
Richtingaanwijzer handel nasr Sluufwiel 
toe bewegen. 

RICHTINGAANWIJZER 

SCHAKELAAR 
Na gebruik handel in de rust stand zeHen. 

VERLICHTING 



N.B. Lei erop, dal U wanneer U de chOke aan heett 
en de motor door middel van hel conlac/sfol sl8r1. 

geen gas geefl. Als de motor loopl, moet U de 
tJsndrem erat hslen en tevens de choke op halve 

stand zel/en. Gee' 1'181 gas en de AROLA zal 
wegrijden Indien de motor ns enige lljd op 

lemperaluur begin/IS komen, moel u niel verge/en 
om de choke geleide/ijk weer lerug Ie zetlen. 

PEDALEN & HANDELS. 

CHOKE 
Als de motor nog koud IS. moet U de choke gebruiken, de 
handel bevindt zich aan de linker zijde van het dashboard. 
De a!gebeelde stand is de ruslsland doOl de handel naar 
beneden Ie bewegen wordt de choke ingeschakeld. 
(zie oak . p2 - START.) 
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N.B Als U moot s/oppen voor een helling. probeer 
dan allijd zo weg Ie rijden dal de AROLA vaar/ kan 
maken voordSI hij moet gaan k!immen. Dol-; moet 
U nooi! proberen de AROLA legen s/oepranden op 
Ie lalen klimmen vanuil sll/stand. lerwijl hel rijdend 
nemen van sloepranden helemaal u'/ den boze IS. 

In hel eersle gevalloopr U het risico dat de 
koppeling verbrand/- in he/tweeds geval zal de 
V/ielophanging krom of onlregeld faken Zook 
daarom al/ijd een oprtl. zodal U zonder problemen 
een sloep op kUnI rijden. 

GASPEDAAL 

REM 
Om Ie sloppen neemt U u\v veel van 
hel gaspedaal en bedient met 
dezelfde voe\ het rempedaal. 
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PEDALEN & HANDELS. 

VOORUIT/ACHTERUIT 
VooruiUachlerui\schakeling gaat 
door mid del van een handel die san 
het dashboard gemonteerd is. 

VOORUIT RIJDEN : de handel in 
de bovenSle Sland plaalsen. 

ACHTERUIT RIJDEN : de ha ndel 
In de ondersle stand piaatsen. 

N.B. Alvorens de handel Ie 
bedienen. diem de AROLA s/ll 

. 

Ie slaan. en de mOlOr slalionai! 
Ie draa/en. 

BELANGRIJK. 
De keuze-handel am voor - 01 achier 
uil Ie rijden uitsluilend bedienen bij 
volledige slilsland van de AROLA 
en zander gas Ie geven. 



BEDIENINGSINSTRUKTIES EBERSPACHER B1 L-C VERWARMING 

BEDIENINQSKNOP 
In de bedieningsknop zijn £lEln-uit·schakeJaar, regeitemperatuurinsteillng, ver1lchting en 
InschaKelkontrole ondergebrachl, 
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NIEUWE UITVOERINQ 
Blauw veld = Ventilaren 
o = Uit - Nn uitschakejen automCltische naloop voor koudblnzen 

OPTIES & MODIFICATIES. 

Rode strepen = Verwarmen - Verder nElar rachIs (1 Vrn 4) draaien gooft hogere regeltemperatuur 
Verllchting in knop = 8jj Ingeschakelde dashbonrdverlicht ing is de knop rood verliCh! (lndien nangesloten). 

Tijdens het In bedrijf zijn vnn de verwnrming is de knop groen verlichl Onschnkelkontrole). 
In geval van oververt"Utting knippert groan geliJkmatig. 

WERKING EBERSPACHER B1L-C LUCHTVERWARMING 

NORMAAL IN BEDRIJF: 
Inschakelen Groene led in bedienlngsknop O<ln. 
Na ca. 3 sek, E1ektromotor gnat met hoog toeranlol draalen. 

Gloeispraal word! ingeschakeld. 
De gloeispiraaistroom word! na 15 sek. vertraging door aen spannlngsafhankelijk tikkend ralais 
begrensd. 

No 35 tot 65 sek, Bmndstofdoseerpomp kriJgt pulzen toegevoerd via oververhittlngsschakelaar vanuil stuurapparo.aI 
(klem 12). 

Als stabiele 'limn 
aanwezig Is Gloeispiraal gaa! uit. 

Nu loopt verwarmlng mel voUe kapacilelt (1800 Watt) en de door da warmtewi$selaar verwurmde lucht wordl naar de Ie 
verwarmen ruimle geblazen. 
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OPTIES & MODIFICATIES. 

AUTOMATISCHE TEMPERATUURREQELlNQ 
Is de door middel van de bedieningsknop ingestelde temperatwr bereikl, hetzij gemelen in de aanzuiglucht, hetzij gemlen bij 
de externe temperatuurvoeler, dan schakelt de verwarming naar de laagsle kapaciteil, hoofbear aan ean verminderd 
motor geluid, 

Is de kapaciteit van 850 Watt onvoldoende, dan schakell de verwarming near de middelste stand (1200 Watt) . Het motor 
toerental blijft Isag. aileen de doseerpomp krijgt maer pulzen. 

In de meaSle gevallen zel de regaling 'Iaag-m idden-Iaag' bij hat lage motortoerental voldoen om de ruimte verder cp 
temperetuur Ie houden . 
I s  de kapaciteit in de middelste stand nog onvoldoende, dan schakelt het apparaa! naar de vol-stand. Dit betaken\. del ook hat 
hoge motortoerental weer ingeschakeld wordt. 

UITSCHAKELEN 
Met het uitschakelen van de verwarming gaat de groene Led in de bedieningsknop uit. De doseerpomp stopt en de v1am gaal 
uit 

Er voigt een naloop van de elektromotor om het apparaat "koud' te blazen, Oeze naloop word! na ca. 3 min. automatisch 
beelndigd. 

Tijdens deze naloop wOfdt ca. 30 sek. (na 15 sek. vertraging wordt de stroom weer geregeld) de gloeispiraal ingeschakeld. Oil 
zogenaamde "nagloeien" is om de gloeispiraal le reinigen van verbrandingsreslen en om de brandslofreslen in hel 
gloeispiraalgaasje Ie verbranden. 
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BOUGIE 
De bougie is toegankelijk na hel opklappen van de 

zitbank en het verwijderen van hel atdekplaatje midden 
onder de bank. Onder het andere afdekplaatje 

bevindt zich de accu, 

ONDERHOUD & REPARATIE. 

ACCU 
Accu is van het type 12V 14 AH. Accu lader 
aansluilen mel de rode kabel ap de • +' pool en de 
zwarle of bruine kabel op de . .• pool. waarvan de 
draden aan het chassis vastgeschroeld zitten. 
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ONDERHOUD & REPARATIE. 

VOORLAMPEN VERVANGEN 
Onderste zwarte plastic l ip naar beneden drukken, 
waarna de koplamp eruit getrokken kan worden. 
De lamp is van hel type Halogeen, (12V-15W) waarbij U 

moet opletten het lampglas nie! met biOla vingers aan Ie 
raken. 

{ 
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ACHTERLAMP 
De kruiskop schroeven los draaien w38rn8 lamp 

eruit getrokken kan worden. 

ONDERHOUD & REPARATIE. 

RICHTINGAANWIJZERLAMP 
Platte schroevendraaier in de opening van de 
onderste ZW8rte plastic lip steken waarna lamp eruit 
getrokken kan worden. 
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BANDEN VERWISSELEN 
- Plaats de krik recht onder het chassis zoals aangegeven 
op de loto. 
- Oraai elke wielmoer een of twoe slagen los mOl een 
wielmoe r sleu\el. 

N.B. Oraai de moeren nier verde' los voordar hel wie/los van 
de grand is gekomen. 

- Krik de AROLA voorzichlig op tOldat hel wiel los van de 
grand komI. Draai de lI'Iielmoeren nu he lemaal los en 
verwijder het wiel, 

ONDERHOUD & REPARATIE. 

STARTKABELS VIA ACCU 
Gebruik bij wijze van hulpaocu altijd aen 12 volt aecu, 
- Verbindt de • +' van uw aecu met de '+. van de huJp aecu, verbind 
de "0" van uw accu met de '," van de hulp aecu. 
o Start de molor van hel andere voertu ig en laat deze e nkele 
miouten lopen. Start uw AROLA. op de normale manier, 
- Verwijder na het starten de slartkabels, eerst de positieve en 
daama de negatieve kabel. 
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I ONDERHOUD & REPARATIE 

WAT TE DOEN BI� PECH. 

U DRAAIT DE CONTACTSlEUTEL OM EN fR GEBEURT NiElS. 

• Probeer de Claxon; als die ook nie! werkt is waarschijnlijk de acel! leeg. U moet dan de aceu op (Iate rl) laden. 

• Controleer of de zekering nag heel is. De zekering kan nada! er sluiling is ontstaan direc! weor ingedrukt worden. 
Deze bevindt zich ter hoagIe van de handrem, cp het horizonlale vlak. Uiteraard zal bij herhaling de oorzaak 
gezocht moeten worden in het elektrisch circuit. 

STARTMOTOR DRAAIT MAAR DE MOTOR SLAAT NIET AAN. 

• Draal de bougie eruil. i) Bougie droog - choke langer vasthouden, 

ii) Bougie nat - is dan verzopen,geen choke.gaspedaal 
indrukken t ijdens starten. 

DE MOTOR SLAAT AAN MAAR STOpr EVEN LA TEA. 

• Kijk of ef nag brandstof in de lank aanwezig is. 

• De choke langer vasthouden. 

BIJ GEBRUIK VAN SlEEPKABEL. 

• De sleepkabel kan aan het ondefsle veerblad bevesligd worden. 8ij hel slepen dien! de aandrijlriem 
losgekoppeld Ie worden. Voor hel losmaken van de fiem zie onder vervangen aandrijiriem (p. 31) 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

SPECIFICATIE 
LEl\OT� 1,80 meter. BR£EO�E 0,99 meter. HOOO�E 1,60 meIer. 

INHQUD BRANQSTOFTANK 7 liter 

BRANDSTOF: 
Olie/brandslol mengverhouding 1 Op 50 
Bf>I\NClSTOF'fYPi: = loodvrij normael 
OLIC TYPE EO Iwealakl olie 

VERSNElLlNGSBAK OliE 
(SAE 8OW90) 

BOUGIE Bosch W6BC. 

MOTOR: Sachs 2·tekt 49.9 ce. Ciektrische starter. 

ACHTERAS 
Qlie type (SAE 8OW90) 

TRANSMISSIE 
VoJledig automatisch variateur 

, 

CHASSIS Stalen buischassis. 

CARROSSEAIE 
Geheel van polyester, porlleren van slaal, 
atneembare bumpers van polyester, 

SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

WIELOPHANGING 
Onalhankelijke yoorwielophanging d.m.v. dwarse 
bladveren starre achteras met kwert-eiliptische bladveren 
en hydraulische schokdempers mel schroef veren. 

STUURINRICHTING 
T andhcugelsluurhuis 

REMMEN Mechanische trommelremmen op aile vier wielen. 

HANDREM Handrem werk! ook op aile vier 'melen 

ACCU 12V 14AH 

SANDEN Gevuld met een vioeislol welke lekken tot maximaal 5 mm 
ken diChten, banden spanning 1,5 ATM. 

SPORING 1 mm toes poor 

LAMPEN: Voorlampen 12V 15W Halogeen 
Achterlampen t2V 5W 
Stoplicht 12V 21W 
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Knipperlichl VOOf 12W lOW 
Knlpperlichl achter 12V 2lW 
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SPORING CONTROLEREN 
De sporing moet 20 afgesteld worden da! de toospoor 
1 mm bedraag!. Oit kan vastgesteld worden door aan 
de binnenkant van de voofvelgen op gelijke 
hoogten de spoorbreedle aan de voorkanl en 
achterkanl Ie meten. Deze afstanden moeten gelijk zijn 
of de voorste afstand maximaal 1 mm kleiner. 
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SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

VET DOORSMEERNIPPEL 
Vet doorsmeernippels zjjn gemonteerd op 
de as van het rempedonl .. 4x (em assen 
op remanker pJD.nlsen 4x. 



• 

, , 

voolwiel (ammen steUen 

achterwiel (emmen slellen 

SPECIFICATIES & INFORMATIE . 

REMMEN STELL EN 
Het sletlen gebeurt door de speling 
van de remkabels at Ie stellen aan de 
slelhulzen van de bui\enkabels. 
Aangezien de remkabeis van hel 
linker naar het lechler wie! doorlopen, 
hoef! af maar een vocr. en een 
aehle/wiel afgesteld Ie worden. 

, 

28 

Zodanig slstellen dal de weg van 
hel lempedaal tussen 3 en 4 em is, 
de lIIie/en goed vsijiopen en de 
stoplich!schakelasr nog niet 
bediend wOldt. Voor di! laatsle even 
canlroleren of de 
stoplichten met continue blijven 
branden. Als het rempedaal vel 
ingetrapt moot worden, moelen de 
(amman gesleld worden, 
Oil gaat als voigt: de handrem 
ongeveer 41andjes aantrekken, 
Hierna de AROLA zijdelings op 
lwee wieten laten kanlelan, zOOat 
tweo wielen van de grand zijn. Het 
voorwiel moet zwaar draaien, zo niel 
dan de stelnippel van de remkabel 
naar boven draaien, totdat de 
gewenste stand verkregen is. DraM 
het wiet Ie zwaar, dan de nippel iets 
indraaien. voor het achterwiel geldt 
hetzelfde. maar om deze te 
controleren. de handrem twee 
landje s verder aanlrekken - er hOefl 
maar een kant algesteJd te worden. 
dit work! op alia wielen. 



STARTMOTOR 
Met een imbussleutel kan men de startmotor 
demonteren, en hel1andwiel met dunne olie 
smeren. 

SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

CARROSSERIE RUBBER 
Bij het veNangen van het carrossene 
ophangingSlubber moet hel cnde/sle rubber in 
ingedrukle pos�ie gemonleerd worden. 
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SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

VOORSTE KOPPELING 

1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 

Demontage: 

Onderhoud: 
Let op slijlagepunlen .•  Reinigen, vervolgens lid'll inohen van de 
vrijloopring (7) en de glijvlakkerl van de vasta ftensnaaf (6), • De 
centrifugaalgewichten (kogels) (5) invetlen met vet.' Tussen twee 
complete onderhoudsbeurten in is het mogelijk de kogels in Ie 
velten via de 3 vrijgelaten galen aan de achterzijde van de 
beschElfmkap (4) en sen beetja olie in Ie spuiten onder de 
vr ijloopring (7) zender de poelie Ie demonteren. 

• Zet de schi� neer op de vaste Hens (6)· Demontee r achteree"IVotgerls: - de moeren 
(onder indrukking van de veer), de veerschotel (2) en de veer (1). - de bouten en de 
kunslstof meeneemring (3), de beschermkap (4) en de centrifugaa l gewichten (kogels). 
- de versdluifbare ftens (5). de seegerring en de vrijloopring (7), omonteer in exact 
dezelfde posilie (merken mel centerpuntj 

Hermontage 
• Monleer achtereenvolgens: - de vrijloopring (7) en de seegerring, er op loeziend dal 
de vrlj'loopring vrlj' ken ronddraaien; - de verschuifbare liens (5); de cenlrifugaalgewichten 
(kegels) (5), de beschermkap (4). de kunststof meeneemring (3) en de bouten mat 
borgpasta in gaval van uitgesproken sporen op de beschermkap door de centrifugaal 
gewichten (5)·, de beschermkap en de kunststof meeneemring - 60 
de veer (1), de veerschotel (2), en de moeren met borgpasta (b,v, it 
-Centrolaer. dat de verschuifbare liens (5) soepel glijdt. door op de veerschote/ (2) 
Ie drukken. terwijl de vaste /lens (6) vlak ligl, alvorens hel geheel waer op de as 
Ie monleren, 
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SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

ACHTERSTE KOPPELING 

8. 9. 10. 11. 12, 

Hermontage: 

Onderhoud: 
• Reinigen, vervolgens licht inoli� van de glijvlakk6f1 van de 
vasta flensnaaf (12) 

Demontage: 
• Plaats de schijf op de vaste nens (12) . •  Demonteer achtereen 
volgens: - de seegerring (8) (onder indrukking van de veer (10), 
de veerschotel (9), de veer (10) en de verschuifbare liens (11), 

• Monteer aclltereenvolgens de verschuifbare liens (11) veer (to) en de seegerring (8) 
• Conroleer of de verschuifbare liens soepel glijdt en geen speling hoof!, aworens het 
geheel weer op de as te monteren, 

KOPPELINGEN AFSTELLEN: 
• De alstand tussen beida koppelingen moeten hart op hart 225rom zijn. Oit kunt U 
verst ellen door het motorblok ta verschuiven (de vier M8 moeren los draaien waarmee 
het motorblok te verschuiven . •  De secundaire koppeling (blauwe veer) kunt U afstellen 
door de twee imbusbouten aan de zijkant van de poelie in of uit te draaien, De snaar 
moet ongeveer , mm onder de bovenkant van de paelie vallen. 
·Wanneer de koppelingen goad zijn afgesteld,ligt de snaar slap tussen beida 
koppelingen als de molor stationail' draait. 

AANDRIJFRIEM VERVANGEN 
• Men knijpt met duim en wijsvinger de snaarhelften naar elkaar toe, door het 
vooruitduwen van de auto en tegelijkertijd zijwaarts trekken van de ene helft van de 
snaar, loopt deze over een der poelies, zoals je ean ketting op ean fiets erop legt. 
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1 .Gasnaald 2.Sptoeier 3. Ste�roel(A). 4.Steischroel(B). 

CARBURATEUR 

Bij montage oplelten da! choke en gaskabel spellng 
hebben. Stelschroef (S) dusdanig verdraaien dat hoogste 
toerental veri<regen word!. Stelschroef (A) stationair 
alstellen op ± 1000 T/min 

N.B. Hierblj'is het belangrljk dat de koppeling goed 
afgesteld is, 

SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

LUCHTFILTER ELEMENT 

• 
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c-.... oIol. 
UI ...... I.l. 
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SPANNINGS REGELAAR 

• 

SPECIFICATIES & INFORMATIE. 

, I. 
87. 

I , 
878. 

86. 85 . 

30. 

UITZETRELAIS AANSLUITINGEN 
33 = Bruin masso 

85 = Bruin massa 

86 .. Rood kontakts\ot 

87a= MOlor 
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