Let op !! De buitenste 2 draden omdraaien t.o.v. Originele ontsteking
Er is geen verschil in werking tussen de rode en de blauwe ontsteking
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Gefeliciteerd met uw nieuwe Sparta-met (+) ontsteking.
Elke ontsteking is door mij getest op een goede werking.
Indien u de ontsteking goed monteerd, loopt uw Sparta-met(+) harder en zuiniger.
De bedrading zoals getekend is in de praktijk getest op goede werking.
Indien er afwijkingen en/of verbeteringen zijn aan deze tekening dan
wil ik die graag van u weten. Mail ze gerust naar me toe jhcvaal@kabelfoon.nl
en ik zal ze in deze beschrijving opnemen.
Er zijn 2 mogelijkheden om aan te sluiten,
afhankelijk van de bestaande bedrading van de ontsteking.
Zie fig1 en fig2. De middelste aansluiting is altijd aarde en de buitenste
twee aansluitingen mogen (eventueel) omgedraaid worden.
Extra lucht
Boor aan de binnenkant in de kap van het luchtfilter een aantal gaten (10 mm) om de motor
van extra lucht te voorzien. Boor ook in de onderkant van de kap een aantal
gaten (4 stuks). Snij van een schuursponsje een stukje af
en plaats het zoals op de tekening tussen het
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven bougie
luchtfilterhuis en de onderkant.
BOSCH WR 10 FC of Champion RJI2YC
De “R”staat voor weerstand. Is deze niet
aanwezig dan kan de ontsteking
onherstelbaar beschadigen

Advies
Smeer 1 op 80 in plaats van 1 op 100
Veel plezier met uw Sparta-met(+)

PS.
Zelf heb ik al meer dan 3000km met deze ontsteking weg.
De motor loopt nog uitstekend en van overmatige slijtage
is geen sprake. Let wel: Bij deze schakeling is geen
sprake van een vermogenstoename, maar wel
van een hoger maximaal toerental.
Laat nog eens wat van je horen... Jhcvaal@kabelfoon.nl

Voor de fun-site: www.spartamet-fun.nl
De “TURBO” ontsteking

Voor onderdelen: www.spartamet-onderdelen.nl

