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1. Nameščanje
A. Namestitev s čelno ploščo
1. Določite lokacijo namestitve
2. Uporabite ploščo kot šamblono in določite mesto vijakov
3. Izvrtajte majhne luknje za vijake
4. Privijačite ploščo z priloženimi vijaki

B. Montaža v armaturno ploščo
1.Uporabit šamblono za luknjo, izrežite 3,81cm, 5,08cmali 6,67cm luknjo po potrebi skozi
armaturno ploščo
2. Z uporabo ustrezne pile odbrusite ostre robove
C. Montaža merilnika v čelno ploščo ali armaturo
1. Vstavite merilnik
2. Merilnik vstavite v čelno ploščo pri tem bodite pozorni na to, da je pravilno obrnjen
3. Merilnik z vijačenjem v smeri urinega kazalca pritrdite

2. Priklop in montaža osvetlitve

POZOR: Odvisno od modela se lahko osvetlitev menja RDEČA, ZELENA sli MODRA .
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1. Vstavite žarnico v podnožje na zadnji strani merilnika in jo obrnite tako da se bo zaskočila
2. RDEČ in BEL vodnik povežite na notranjo razsvetljavo vozila in zatemnilnik .
3. ČRN vodnik povežite na maso vodnik.
4. Vse povezave ustrezno izolirajte
4. Povezava ampermetra
Prepričajte se, da polnjenje vašega vozila ne prekoračuje mejne vrednosti na ampermetru !
1. Določite kje bodo potekali vodniki ampermetra. Uporabite obstoječe prehode za polaganje
vodnikov. Uporabite ustrezna tesnila, izolacijske material in priključke za priključitev in
polaganje vodnikov.
2. Stisnite ali zlotajte priključke(niso v kompletu) na vodnike. Vodnike pritrdite na ampermeter
z uporabo podložk in matic.
3. Vodnike potegnite skozi požarno steno preko ustreznega tesnila.
4. Povežite napeljavo ampermetra na polnilni sistem :
A.Za magnetni starter sistem (FORD/Chrysler), glejte shemo A. Ostranite matico in podložko
z elektromagnetnega stikala štarterja baterije »A«.
Odstranite vse vodnike z izjemo tiste ki vodi na akumulator. Priklopite »+« vodnik ampermetra na
priključek »A«, in ponovno namestite podložko in matico. Priklopite »-» vodnik ampermetra na
priključke ki ste jih odstranili z elektromagneta štarterja.
POZOR : VODNIKA (-) NE VEŽITE DIRKETNO NA MASO !

B. Za sistem napetostnega regulatorja (GM/Chrysler) glejte shemo B. Vežite pozitiven (+) in
negativen (-) vodnik ampermetra med pozitiven vodnik in pozitiven priključek nametostnega
regulatorja.
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C.Za večino sistemov glejte diagram C (GM/AMC). Odstranite matico in podložko
priključkov »A« akumulatorja el.mag. starterja . Priključite pozitiven priključek (+)
ampermetra na priključek »A« el.mag. starterja in ponovno namestite podložko in matico.
Priključite negativen (-) priključek ampermetra na vodnike odstranjene z priključka »A« z
uporabo vujaka, podložke in matice (ni v kompletu).
-Vse priključke dobro izolirajte !!!

5. Ponovno namestite negativni priključek akumulatorja (-). Vklopite luči na vozilu.
Ampermeter mora kazati »-«. Če ampermeter kaže nasprotno obrnite + in – priključek. Če
ampermeter ne kaže ničesar preverite povezave.
POZOR : Če se sheme ne skladajo z vašim vozilo se posvetujte s strokovnjako oz. pošičite
pomoč strokovnega monterja !
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KAKO ZAVREČI NAPRAVO?
KAKO ZAVREČI ODSLUŽENO ELEKTRIČNO ALI ELEKTRONSKO OPREMO?
Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno
koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za
podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje
odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.)
Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno.

Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan
v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz
garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske
poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o.
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja
tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.
Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05
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