
SOLENOID SCHAKEL=GRIJS-ZWART
SOLENOID +12V = BLAUW

INBOUWHANDLEIDING VVIS AANSTURING

Benodigdheden:

2m zwart twee aderig snoer 0,75mm2

2m wit twee aderig snoer

4 adereindhulzen (niet verplicht maar wel beter)

2 AMP oogjes (1 * 6mm. binnendoorsnede en 1 * 8mm.)

Wat stukjes krimpkous (eventueel isolatietape)

Firewall

Begin met het trekken van de zwarte en witte kabel door de firewall. Schroef de drie torxen 

in het schopbord aan de bestuurderskant los en verwijder het schopbord.

Open de zekeringhouder onder de motorkap (4 torxjes).

Trek het zwarte en witte snoer door het rubber langs de andere snoeren die de 

zekeringhouder ingaan en trek ze daarna naar de cabine. Het snoer kan je makkelijk trekken 

met een stuk stug elektradraad waar je de twee snoeren aan vast tapet.

Motorcompartiment

Klik de steker van de solenoid aansturing los.

Zwarte kabel, blauwe draad verbinden met blauw solenoidaansturing (zie foto)

Zwarte kabel, bruine  draad verbinden met grijs‐zwart  solenoidaanstuting (zie foto)

Let op: Onderbreek de oorspronkelijke grijs‐zwarte draad en zorg voor isolatie (zie foto)

Maak twee AMP oogjes vast aan de gestripte witte draad.

Witte kabel, bruine draad verbinden met  massa vlak bij bobine (zie foto)

Witte kabel, blauwe draad verbinden met   de blauwe draad van de bobine (zie foto)

Interieur

Maak adereindhulsjes aan de aders van het gestripte zwarte en witte snoer (hoeft niet maar 

is veel betrouwbaarder).

Zet ze vast in het losse deel van de connector met behulp van de schroefjes.

Testen

Bij stationair is het lampje oranje als het systeem uit staat en groen als het aan staat.

Met een systeem dat aan staat zal je zien dat het lichtje verandert van groen in oranje bij 

3000 á 4000 r.p.m. (afhankelijk van hoe snel je optrekt).

Veel plezier!

-SOLENOID SCHAKELKANT
-SOLENOID +12V
-RPM
-MASSA

LED KORTE DRAAD
LED LANGE DRAAD

SCHAKELAAR

SOLENOID GRIJS ZWART
SOLENOID BLAUW
BOBINE RPM(blauw)
MASSA

STERK VERKORT BEDRADINGSSCHEMA

SOLENOID SWITCH=GRAY-BLACK
SOLENOID +12V = BLUE-BLACK

Cut here!

Deze doorknippen
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