
Inbouw handleiding Classic Sport Ignition CSI 

Verschillende vervroegingscurven in te stellen (max. 16, zie bijgelverde tabel)
Voor 12 Volt; bobine meer dan 2,5 ohm

Lees deze handleiding zorgvuldig door.
Een onjuiste installatie kan de CSI vernielen en/of schade aan de motor toebrengen!
Raadpleeg bij twijfel een dealer, zie de dealerlijst op www.csi-ignition.com 
Pas op voor Hoogspanning!

Installatie:

1. Controleer de weerstandswaarde van de bobine. Voor 12 Volt; bobine meer dan 2,5 ohm.
 Een te lage weerstandswaarde veroorzaakt oververhitting en/of schade aan de CSI.

2. Zoek het statische afstelpunt van de motor op (zie werkplaatshandboek) zodat de rotor naar de 
 bougiekabel van de eerste cilinder wijst. 

3. Verwijder de oude ontsteking en plaats de CSI.
4. Koppel alle draden van de bobine los, zoek uit welke draad de 12 Volt voeding is, sluit die aan op
 het + contact van de bobine samen met de rode draad van de CSI.
 Andere draden nog niet aansluiten.
 Als op de zwarte draad de 12 Volt rechtstreeks wordt aangesloten, zal de eindtrap defekt raken!!

5. Schakel het contact in.
6. Verdraai de CSI totdat de led knippert; het aantal keren dat de led oplicht is het curve nummer
 wat ingesteld is.

7. Stel m.b.v. een kleine sterschroevendraaier de juiste curve in. (zie tabel) 
8. Verdraai de ontsteking langzaam naar rechts (met de klok mee) totdat de blauwe led continu
 gaat branden: de CSI staat nu afgesteld op het statisch afstelpunt. Zet de CSI nu vast.

9. Schakel het contact uit en sluit nu ook de zwarte draad aan. (op de – pool van de bobine)
10. Monteer de verdelerkap en sluit de bougiekabels aan, let op de volgorde en houd de hoogspannings 
  kabels zover mogelijk weg van de andere kabels. (ter voorkoming van storingen/overslag)
11. Monteer de vacuumslang (voor zover aanwezig)
12. Zet de auto in z’n vrij en start de motor.
13. De eventuele draad van de toerenteller kan nu ook op de zwarte draad aangesloten worden.
14. Controleer de afstelling m.b.v. een stroboscoop. 

                          Zie voor de laatste aanvullingen en/of wijzigingen: www.csi-ignition.com


