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Montagehandleiding voor Roca ruitenwissermotoren (500931,932) 
 
Voor de montagetekeningen verwijzen wij u door naar de Engelstalige gebruiksaanwijzing. 
 
Bepaal de plaats waar de ruitenwisser gemonteerd gaat worden. Controleer of er voldoende ruimte voor de 
wissermotor is. 
 
Wijzigen van de wishoek: 
De standaard afstelling van de wishoek is 90°.  Deze kan indien nodig aangepast worden. 
1. Verwijder het deksel van de tandwielkast (4 schroeven). 
2. Het witte pennetje met verbindingstrip kan met behulp van een tangetje eenvoudig verwijderd worden. 
3. Licht de verbindingsstrip en plaats deze terug voor de gewenste hoek (90° of 110°) terug in het tandwiel. 
4. Monteer het geheel in omgekeerde volgorde terug. Let op dat de pen juist wordt teruggeplaatst in het gat.  
 
Wijzigen van de parkeerstand: 
1. Verwijder de kap aan de achterzijde van de wissermotor. 
2. Verwijder het witte busje van de as naast de motor 
3. Haal het busje omhoog en draai deze 180°. 
4. Monteer het geheel in omgekeerde volgorde. 
 
Installatie: 
Boor na de plaatsbepaling het gat (ø 10 mm) voor de motoras. Monteer de wissermotor met de meegeleverde 
ringen en moer. Om te voorkomen dat de motor kan gaan roteren, schroef door het tweede montagegat van de 
motor een passende schroef. Plaats de wisserarm op de as. Controleer nadat de bedrading is aangesloten de 
positie van de wisserarm en de stel de lengte van de wisserarm in. LET OP maximale wanddikte : 20mm.  
lengte uitgaande as : 56 mm 
 
Elektrische installatie: 
Controleer of de boordspanning overeenkomt met de ruitenwissermotor. De minimale draaddoorsnede van de 
aansluitkabels is 2,5 mm2. Sluit de wissermotor aan volgens het meegeleverde schema. Neem in de plus (+) draad 
een schakelaar en een zekering of een automatische zekering op. De schakelaar moet geschikt zijn voor een stroom 
van minimaal 10 A. De zekering of circuit breaker: 3 A. stroomverbuik 12v. 1,4 A  / 24v. 0,8 A  
 
Verklaring draadnummers: 
+ aanvoer +   
- aanvoer - (ground) 
S aanvoer + (parkeerstand) 
 
Onderhoud: Om langer plezier van uw ruitenwis -installatie te hebben dient u bij varen op zoutwater regelmatig de 
wisserarm, het wisserblad en de motoras af te spoelen met (schoon) zoet water. 
 
 

 


