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AB INTERNATIoNAL HARVESTER co - sERVIcEAVDELNINGEN, MALMo

AVDELNING

DArUM | 1975-10-12

MODELL: Scout II, 100, 15Or 20O

NR: 85

157

BETRÄFFANDE: Elektronisk Tändntng.

1. Procedur för provning av fe1 i IE elektroniskt tändsyster.

2. Snörj- och tätningsredel f6r anslutningar och ledaingar i IE el.tändsystel

,. Rätt tändspole för IH elektr. tändsysten

1 . I anslutniag till vlrt eerniceraedd.eland.e I{o 84 avd 157 son skalL följac
för att kontrollera systenets funktion pellan konponenteraar 1ännas hä?
cn beskrivning på nOJiigheterna t111 öppna krctsar (ftisa anslutningar) 1

el ektroniska kontroll.enhe ten.
Derxra procedur är använd.bar för att faststäI1a periodiskt återkounande fel
i tändsystenct (lotora startar och går, dör efter en kort perlod, vill in-
tc starta onedeibart, aen kan startig efter en tid.s avsvalnande).

a. Tag bort elcktronlådan från torpedväggen koppla öi loss 1ådan från kon-
taktbloeken.

b. Ånvänd en hJälpkabel att jorda elektronlåd.ans lock ti11 rnotorcl.

c. Starta notorrr och låt d.en eå på tomgångsvarv 15-2A ninuter för att vär'aa
upp elektronlådan.

d.. Fatta elektronlåden hårt ned båda händerrra och baksidan vänd uppåt.
Ånvänd. turrnårna, a^aläAg Iätt tilL nornalt tryck på den gjutna nassan
som visas på fig. 1.
AnIäeS tryck på flera olika stä11e4 lnon arean som vigas på flg. 2.

0m notor:r Iägger av när trycket är aalagt på nassan och sedan vill etarta
och gå när tryeket är upphävt är elektronlådan felaktig och skall utbytas.
För att utföra detta prov på vissa fortion kan ett nera bekvänt arbeteläge
erhål}as genon att för1änga kablarna ned 2 st testledningar (IH reserv-

delsnuoncr 450 001 C91 ) ae1lan uotorkablarre och elaktroalådane anslutnings-
block.

Se bild nästa gid.a!
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FIG. 2

2. Alla anslutningar för elektron,systenet åir belagd.a aed. ett speciellt
smörj- och tätningsmedel. Detta för att snörja kontaltytorna och not-
verka lntrång av firkt I anslutningarna.
Snörj- och tätn.nedlet skall inte borttagas från a^nslutniaga::na.
Om kontakterra torkats torra vid rep.arbeten e1ler ersatte med rlyat
skall anslutningarna skyddas genon fyllande av honkoatakterna på aaslut-
nlnge:na ned. snörj/tatn.nealet före samansättningen. Detta snörj/tätn.-
medel kan också anviindas nellan chaesi ti}1 karosserikontakter, Ia^apkon-
takter etc. däc nan vill s§dd.a för f:.rktintrång. I3-nunner 472 111 C1

,. Rätt tändspole for IE elektron.tändning.
Vid varje tillfä11e soln tändspolen skall bytas för elektron.tändsystenet
ska11 spole lX-nunmer 19'l 455 R91 användas.

VIKTIGTI Användande av inkorrekt tändspole kan resultera 1 skador på
elektron. systemet
Semma tändspole (191 455 R91 ) rir rekommenderad för vanligt kon-
ventionell t brytarespetssystem.
Vid brytaresystem finns ett jämviktsnotstånd eller motståndsled-
ning ne11an tiindn.låe och epolen. Denna typ av motstånd är inte
använt vld elektron. systemet.
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§COUT 1978 - 1!l! Reservd.nr. 484778 C91

Datum...... 19Bo-01-18 No 1oo

S-C Nyström

huvud-

Utfärdare

BESKRIVNING.

Det elektroniska (brytarelijsa) tändningssystemet (rig.1 ) består av
komponenter - en strömfördelare och en tändspo1e. Dessa visas i fig

Fie.1.

två
.2.

6

7

l,'tg. 2. lluirudkomponenter i tändn.-
s.ys temet

1, Tändspole J" Elektronisk
2. Avkännarehjul kontrollenhet

4. Strömfördelare

Schematisk bild av täncinings_
systemet
1. Batteri ). Avkänriareh.lul
2" Tändn.kontakt 6. l,Iektr. korrtrol l
3. Tändspole J. Avkännare
4. Tändstift 8. Luftgap

L

!

FiS. B. Elektronj.sk Korrtroll Urrlret
avkännare och platta komplett

1" Avkännare -J. Irlontepiiii.:sr. 1,:tta

Strömfördelaren är av konventronell lyp utom att ett avlrännarehjul och en
elektronisk kontrollenhet (str'ömkretsbortj och sensor) ersätter den vanliga för-
delarekammen, brytarespetsar och kondensator. En standardtyp av tändspotå ar
också använd".

Den elektrorriska enheten (frg. J) ä" ansluten till cien primära (lågspänning)
delen av tändsystemet. Elektroniskt öppnar och bryter enheten den primära
kretsen i respons ti1] rotationen på avkännareirjulet.

Kontrol lenhetens strömkretsbord är
en kornplett solid fast ehhet konstru-
erad för underhåtlsfri service. Dess
el.ektroni.ska komponenter är permanent
inneslutet i en vattentät och vibrati-
onsfrj. gjuten massa.

Avkännalren är en liten spole, lindad. av
tunn metalltråd, vilken är en enkel me-
talldetektor. Deb som avkännaren reage*
för är kuggarna på avkännarehjulet.
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I,'rirclelarrtrrs ltrrnrar'letining består' av två kabl"rr anslutna li I I tändspolens
pr.i.nrär.kabe] skor. Derr röda kabcJn t'r'å.n f'ör'del-aren arislutes ti]1 spolens posi-
trver (+) t<otretstno. l,en l.rruna kabe.l n fr"ån i'ör'delarren anslutes ti11 spolerl§ rie-
gativii (-) !-.abelsko. (Se ftg.4) fn treciSe (vrt) kabel fr'ån 1'ördelaren anslu-
t,es ti11 far.lrännaren (Uff,' ) onr i;årlan f'rnns. (I'it,.,u på a1 1a Scout och är mon-

ter.id på torpeeivägglen i mutorrurrinret, r'eservcl .nr. 4(t2651 C2). Emedan primära
(1ågspanning) strörnrren är regleracl j-nvändtgt i e.l ektronrska enheten, fordras
inte jämviktsresistor: e11er nrc,tstänrlsIedtring i pl'imärkretsen.

!e sekundär'a (högspänning) kornpc,irerrt+,,r'rra
är':tändsp6]sloppen, fördeli,ire-locket, r^otor,
högstrännirigskabl;rrna <;cir tåindrrtrl'terr. !et
nya fördel;rrelocket högre nrateria i t-icli
genomslagst'äi tstyrka nred kabelarrrjlutnirrg
som på tändstiften. En res.iste;c,t.y1-r rotc.rr
rarlioavctörd rotor, radioavstijrda taind-
stift är använder lör att ul,pfylla stan*
dardkrav för radioavstörnin6"

AlLa striinrt'ör'delare har en r,ekani sk
(centrifugat ) tanat'örstäl.I nrngssys tem.

Många fördelare har äverr ett vacuunrtr>å* 1
verkat systt-:m. Automa trskt ökar tä,rrdför*
stäl1ningen optrmalt vid varierande cG-5137

varvtal och belastnrrig. jrig. 4, !,ördelarens prrmärJ.edning
1. F,rån tändningslås

Fl,rNKTroN.. 2. Tänrispole
När tändnl.ngsnyckeln är trl.1s-1agen upp- l ' Röd kabel
står en vlbrerantle srgnal i sensorkretsen. i. Till" fartkännaren (mU)
Denna åstadkomrner ett f'rlt rurlt §erlsorll . ,' Brun kabel
När avkännareh;ulskugg k.-,mnier i sertsor- L' til]. lgsulator (onr sådan finns)
fä}tet , strypes el ler minskiis styrkan 7 ' Strörnfördelare
på den vibrerande signalen.
Den f'örsvagade sensorsignalen är'up;1rtä.ckt av som ka1 las en detektorkrets i det
elektronisk-a str'önikretsbordet. !etek t,cirk-r-etsen kontrof lerar en transistor att
s1å rfrån str'ömmen 1prinrä.r'kretsen pi!" tä.nclspr.l1en. När transistorn är frånslagen
öppnar den "bryterr tänds1;o1ens plrrrä.r1<r.ets. Som i ett konventionellt system
öppnas spolens primärkrets, inducera.s iiögspänd str'öm I spolens sekundärkrets
vilken är ledd från spolen trli fördelarelocket och vidare genorn rotorn och
sekundärkablarna tr11 tändstif'ten. lleLr" avkännarehjulets kugg ldmnar sensor-
fältet är transistorn ti1lslagen och sluter spolens primärkrets.
Kamvinkeln avgörs av vinkeln mellan trllsttjtanoe kugg på avkännarehjulet och
luftgapet rnel. lan änden på kuggen ocli a.vkännaren ("ensorn).
Då det rnte lcjrekommer något slitage mellan avkänrrarehjul och sensor, är all*
trd kamvinkeln konstant och beliöver inte någon justering eller servlce.
Det mekaniska (centrii,f'uga1)tändöknrnpiss.ystemet är inbyggt i fördelaren och be-
står av två balansvrkter på svängtappslager med 1ång 1ivslängd och kontrol.lerade
a v kalibrerade fjädrar vrlka strävar e{'ter att hå1l;i vlkterna i icke ökat 1ä*
ge. BaLansvikterna reagerar f'ör elrrdrrngar i motorvarv (tördelaraxel) och roterar
avkännarehjulet för att höja Nänclningert när rnotorvarvet ökas och sänker tänd-
ningen n;ir motorvarvet mlnskas.

Vacuumavanceringen bestå.r av en membranklocka
som vrider fördelarens sensorplatta i flirhål*
lande ti"11 av vacuum r för'6;asarehalsarna.

De två s.ystemerr, rriek.aniska och vacuum
(rig. )) arbetar oberoende men ändå till*
sammans f'ör att onnbesör3a rätt tändriinl{s-
ökning.

f ig. 5. Tändn.öknings systemet
1. lviek. (centr. f*g. ) riknrng
2. Vacuurn ökn. Iiembranklockan.
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Nedanstående proceclur kan använcias för' att kontrol-lera funktionen på elektronis-
ka (br.ytarelösa) tändrr. systernet. Hlektriska komponenter (tänOspole " och elektro-
niska kontrollerrheten) är' inte reparerbara. Om funktionstesten vis;rr att dessa
är felakti6a måste dessa bytas ut.
TESTUTHUSTN ING..

I'61jarrde utrustning for«lrais 1'ör' ai L b gör'ir f'unktionskontroll :

Voltrnät;rre. Isc,lerad tång f'5r att ltatrtera tändkablar.
I'ör'1ängning (aclapter) att sätta rn i hiigspänrii,ngskablarna.

,INST PHOCEDUR.

1. Kontrollera ba
Arivändande av
12-13 volt för

g
ADAPTER

3

Hjä&pkabel.

i
t telspänning
voltrnätaren, kontrollera batterispänrringen (tig q) ska11 vara
fulladdat batteri. On;nödvändigt, ladda eller byt batteriet.

ET.
f,

l'ig. est av batt,errsl;;inni.ng
. Batteri
. Tändn . korr terkt
. Vol trnätare
. Tändspole

l. Kontroll av gni-sta vrd f'örd.lock.
Tag krort högspänningskabeln från mitt*
kontakten på förd.1ocket. Sätt in för-
l.ängn.adaptern i. kabelhylsan och in i
kabelskon (fie +5). Använcl isol.tången,
håll kabeln ca 13 mm gap mellan kaLrel-
sko och motor (fig qg). Låt någon slar-
ta motorn. 0bservera gnistan över ga-
pet. rJm gnista finns lrgger felet i
förd.1ock, rotor e11er tändkablar.

(Se sekundärkretsens kontroll).
Om ingen gnista finns, forteätt till
åtgara 4. t

47r
1

2

3

4
co-t{

I'ig. {B KontrolI av gnista vid tändstift
1 " Batteri l. Tändspole
2. Tändn.kontakt 4. lJ mm gap

Kontrull av gnista vid tändstil't.
Tag bort tändkabel från ett tänclsti.ft. (e.ip atltid i tändkabelhylsan och
gör en vrid.ande rörelse för att taga av kabeln så inte kabelns motstånds-
tråd brytes). Sätt i för1ängningen (adaptern) i tcalethylsans kabelsko.
Ånvänd isolerade tången, hå}1 tändkabeln ca 13 mm gap mel]an kabeladaptern
och motorn (fig A8) Låt någon starta motorn, observera gnistan över gapet.

Testa åtminstone två kablar.
0m gnista finns är tändn.systemeb r f'umkti"on. Kontrollera tändstift och tänd*
j.nställning. Om inte gnrsta finns, fortsätt till åtgärd 3.

-r-r
'rl

dr*

Fig. 49 Kontroll" av gnista vid förd"lock1. Battert j. Tändspole
2. Tändn.kontakt 4. lJ mm gap

I
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"ri. Koritroll trv 1.ul't61np mel ian avkä.trriare-
ir..;u1 och $en§0r

'l;r5.; ,av i'§rd.lock, t'c.,tor crch danunskydd.
SIå på r'$tarterrrr sii a lt err tand på av-
känlareh;iule t kouirner i r'ät vi.nk-eI rrot
l;1ana ytan på rerr\rot'r-i sc,rn vis+rs i fig.
)C. Kontlol.l e:'a lrrl'+"i;ope t rne11.rrr h.lul-
l,arrdd erl och $e11§()]'11 , 0 , I nrnr. Orn l uf t*
gapet är rätl, l'c,r'ls;itt tj11 åtgärd ).

!, Kon trol1 av pri,nrärkre tuen

SIå på rr§ttartenir så senr;o.r'spolen kommer
nigl.l_arr två ir jultänder", se i'i-g. 51.
Anslut voltniätaren me1.1 au tiindr:F,olens
p<-rsir,iva (+ ) t<atef sk-o ocli ;ord. Vrid
tändn.nyckeln t1I1 rrCNr' och observera

vo ltmätaren. 0m vo"l tmli tirr.en vi,.;ar
l:atterispdnn1ngen (t:*t I vc,1t), fortsätt
till åtB'ärC 6.

0m spänningen ä,r påf-ai1lanije }ägre än
bat+,errspärrningen finns ett högt nrot-
stånd me1.: rin lratter.j (genom tändnings-
kontakten) r:cir tänrlspole..rr lket rnåste
lokaliser-as och rr.l arerirsl . (se primär-
kre t sens i'a.l l prov ) .

Ki-iri L.t-:] 1 av spännrng vt-d Lä'clsS,ol ens ne- : Ii ip- 51 t{n,,*nn.r 1 
co'2"

L:a tiva (-) rri"r "r.., 
ir ens IIe- : i 1g'.';"ff::Xo1:" av 

ä:til;ffi;H:
ierrsorspoi err ska1.1 vara rirei lan två h;ul-. 1. I*l".kontakt 5. Sensorspole
tärrcler. l^,risiui vol trnätarärr--*fTla,, täncispor 3. Tändspo).e meLlan två
1ens nega ti va (*) katrel sko och ;<,ird . )tig. ,j2, h jultände:-
ll ed t,ändn.tryckeln '!0Nr!, en av föt -raride av)-äsningar på voltmätaren skall
er'liål1as :

4S
!'ig. 50 Avkännarehjul tilI sensor,

luiftgap
1. Avkännarehjul 4.  -cyl.2. Sensor j, 8-c"y1.
3. Luftgap

n

(,t )
\.51

u-/

i t,rg.

,t

) tr il 3 vol t (norni.il t)
'12 ti]1 'l I 17(j1 t (prob l em omr.årie )
L, tr 1 .i ) vol t -rr-L A" 0m änni n ;ir' tr1] 8 v,-r t:
I,'ortsät t t]'i l tgärd l.

B. Oni avläst spänninE är' 12
Ansl-ut h;älpkabe
!-rg. 53. observe

cc-ta§

ti t1 1 vol t:
l.n rnel lan lör.delarehus och batte11ets negativa pol
ra vo l. tmätaren.

(*)

Crn spa,nninp;eri l'tnns kvar vid 12-1 I volt är den elektr.kontrollenheten
le-. i akttg och nrås le ersät tas .

ca.5N

"F'i s. )J ltontroll merj hSrilpkabel mel1an
fördelarehus och batteripol (_

. Batteri {. Voltrnätare

. 'l'ändn. kontakt 5. H;älpkabel

. Tändspole

)2 Kontroll av sr.ranning vicl tlrnd*
spoJ"e:ns rregat: va (-) knrbei::io

. [Jatteri J_,l,iindspo]e
" Tändn. kon t,a.kt 4. Vol trniit;r re

't

2

3

3
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Orn spänningen ä.ndr',as trll. 'r-B vort med h jälpkabeln ansruten, f'j"nris ett
pr"trblem i jr:r'dlednitrgen kre t s rnellan strömför.delaren ocfr hatter.iet.
Lon't.r'o11era batteri et Ls rrega Nivar
kaross ti 11 mo tor jorCl edni.n;.; oc
nöcivänd i6rt .

C. 0m sp plen är tJ t,ii1 5 voll:
Koppla av vo.L[mätarern. 'lag ]«-'ss br.urra
kabeln fr'ån tändspolens negativa (-)
pol. Återanslut voltrnä.taren me]1an spo-
lens negativa (-) po1 ocli jor.d. F'ig.54
Hed tändn.nyckeln i iäge "Olf"r obser-
vera voltrnätaren. Onr spä.nrrir:6;en fort-
farlarle är 0 till ! vo1t, si;olen är
felaktig och måste er.sä.ttas.

(-) t "l"f (vid batteri och rnotor) och
h/el ter andra Sordledni"ngar. Reparera om

Orc spänningen ökar ti1I 12-13 vr:l.t,
elektr. kontrcillenheteri är felakti g
och måste ersättas.
Ate kal-,e 1 len

F'ig. 54 Test rned b
1. Batteri

.kon

,run kabel avkopplad
3. Tändspole

takt 4. Voltmätare

ce ,rnt

1l.

coa2

Test av koltrollenhetens furrkti.on.
VoItmätaren skall ans.l.utas melLan spolens
negativa (-) pol och jord (r'is. 54)-.

lvled t;indn.kontakteri på ,'0N", placer.a
skruvme;seltrladet m,::t ytan av sensorn
(flS.55) observerande voltrnätaren. Spän-
ni.ngen skalI öka tj-Il 12*13 volt.
Tag bort skr.urrme jse t bladet. Spänningen
skall sjunka til1 5*8 vot r.
Om spänningen ändra$ upp oclr ned fort-
sätt ti1l åtgara 8.
0m spii-nningen inte änciras uplt oclr ned
när skruvmeSsei.blactet är. L.,lacer"at emot
och sedan bor"t från sensorytan är elek*
troniska kontrollen {'elaktig och måste
bytas ut.

8. Test av tändspolens funktion.
Återstäl1 '11 mm gapet mellan i'örläng--
ningsh.ylsans adapter (kopplad ti11 spo-
lens högspänningskabel) och motorn.
(rie. >6).

Med tändn.kontakten på "ON'r observera
att gnista finns över gapel varje gång
skrurrme jselbiadet är placerat mot "ytanpå sensorrr. !

0m ingerr gnista uppstår är tåindspolen
felaktig och måste hytas ut"

9. Återtest frir gnista vid tiinds't,ift.
Ef ter ersä1;tning av k.omponenter, tag bort,
testutrustningen. Ate:.montera dammekydd,
rotor och fdrdelarlocket och inkoppla
spolens h§gspänningskabel till förrlelap

I l-oeket. Kontrollera för gnista vid tänct-
stift. (åtgar.a Z.

I'ig. 55 Test av elektroniska kontrol_
Iens funktion

1. Batteri 4. Voltmätare2. Tändn.kontakt J. Skrurmrejsel
3. Tändspole

l:-r'4

I'ie. j6 Test av tändeprr"-r*rnlr"*
'1. Batteri 4" lJ mm gap
?. Tändn.kontakt §. Skruvmejsel
l. Tändspole

{iu
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10. Kamvinkelkon troll
Koppla kamvinkelmäteiren tr11 motorn. §tarta mot<.irn och observera vinkel-
utslaget. Om nödvändigt , justera g,ay'et mel larr sensorn och avkdnnareh;1u1et
I'ör at t erhål Ia rätt vi trke] .

11. Inställningskontroll
Koppla strobr.iskoplampa tr11 rnotorn. Star''La. niotorn, vicl torigårigsfart kontrol*'
l-era instä1 lningen (va"uurlolang till för'delaren avkopplad). Justera oni

nöd värrd i gt .

SEKUNII!RI'HiNSEN§ KONTROLL

Bekunqlär (nUgsparurrrrg) systenre ls komponen'r;er' (fördelarlock, tänclspol e, högspän-
ningskablar och tändstif't) skalt blr kontrollerade som nrö311gt uprphov til1 f'el
för"e kasserandet av elek"lrisk-a kontrollenheten.
Fördelarlock och rotor

Kontrollera förde1arlock t,ch rotor för' ev. sprrckor, belägg'ning, Iösa poler,
smuts och f'Sr"oreningeir. Rengör c,ch ersätt om behövl igt.

Kontrollera rotorns blad och f'jäder i fastsättningen, Kontrcllera rotorns
passning på fördel"areaxeln. Kontroliera motståndet på rotorn med ohrnmäterre
{fl-g. 5?). Om motståndet överstrger 6,uOC ohm, byt rotorn.

,,

13
. co-§21

F'le. 5ö Tandspole Motstånri Test
1. Primärkrets J. Sekundärkrets
2. OLrm x 1 4. Ohm x 1OO0

Fig. lJ Rotor mots*Låndstest
1. Ohm;x 1000 Meter 2. Iiotstånd

Tändspole

Kontrollera spolens topp för err. sprrckbi-ldning eller be1äggning, kabelan-
slutningar för löshet elier korrosinrr. Ersätt spolen om några av dessa fe1-
aktigheter upptäckts.

Testa spolens motstånd irå primär- r:ch sekundär:kretsarna med en ohmmätare,
se frg. 53.

TÄNDSPOLE}JS }IOTSTÅND TES1IER

0m spolens motståndsprov irtfijres med spolen monterad i fordonet, rnåste spo-
len b1i elektriskt; isolerad från fordonets elektriska system genom avkoppling
av primärledningen från spolen och )oss[ergrrin6 örv sekundärkabeln från spolens
mitt.

Sätt olunrnä.taren i OHlvl x 1 1äget. Koppla r:Lunmätaren mellan spolens primärpoler.
Av).äsningen skall vara mel. larr 1,2 och 1,{ ohm vrd 21 grader C.

Sätt ohmmätaren i OlilU x 10OO 1ä61e1. Kcrppla ohmmätaren mellan en av spolens
primärpc;ler och spolens mrtt. AvläsnLngen ska11 vara inom 9OO0 till 12000 ohm
vid 21 grarier C

0m spolen felar vid endera a-v nrotståfldslesterna, hyt ut derr.
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ii" slpef tl r ttg§ !.*.lr I tt !
§orrt:'o1ler.a :;ek:un<1rir' (ircgsp;innin6l) t,iindkablar för f'ör'l;tör'e1r:e, {'örbrända

vicl kaL:e l sk-gt.rrlrs gun,mihyl;or ocir högs1ränrrrngsläckirge, specreli t vi"d krrbel.*
/ ,,. ,Iia.i Iare/ L;t()ir.

Tellta nrotståririet r kai:1.rrna riecl olirrrnrij.tare. Motstårrrlet s;kirl. l" lnte över'ctrga
j0.000 olun lrir kai-,lar ur.,l,till !12] mn: längci eller'4l.Or-lO ohm p,å knblar över

!1{ mm längd.
(optr.ol Ie1a tii trrirr6; t-,cit rsolerLngstr.i Lsl,ånd på fiördel arlook, tändspol ens

topp ocfr tiindslil'Lesrkydil . Byt om beirJv-l-igt.

Rentork;i kab*:lskorocii anstryk etI tunnt lager tätningsfett ( IH reserv-
delsnpmme r 4i21 41 C1 ) på k;rl,el skurna vid sammansättnirigen. Irörsäkra om att
k3b1;111a säkr"as riktigt, r/J-,å 1'ördelar'1ock, tändstj'ft och spolens top;r.

Var noga rned tlintlkiiJ:'l arners dragrrrng är rätt.. Rätt dreigning av kablarrla är
mycket vik1ig,t fijr att nrotverira korstärrdning ( se tidi6are utsänt meddeleinde
No 96 1 9?9*10*01 ).

FRrllÄRSPÄNNTNC {+i,L'rEST

nerina test kan anviindas trll h jr-L1p att lokalisera något hö6t motstånd el-
ler lösa koppitngar i prirrrr,i.r'kretsen rne-i latr ochitändspolens positiva (+)po1.

Test i;r'ocedur (uei'. rjll f is. )y).

1. Tag av f'orde.1 arlr;ck, i'ot,or och rilamniskydd. SIå på t'startenrr ti11 1äget
erhålies - §ensorspoien me1lgn två tänder på avkännarehjulet.

2. li,:irpla voltmätar.e pc,sitiva (nq;a) pot ledning ti11 batteriets positiva
(*) J,o1 . Kopl:l a vo1 lmätarcr nr:g.rtivn (svart ) .l-eaning tiIl tändspoleris
i-,osi trva (+) po1.

l . Vr.i cl L;indn. kontak l,err i, i 1 i rrOlltt och observera vol trnätaren. En avläsning
av m:"ndre ;i-n 1 vtrlt skal-i eritål l;rs'

4" Kontr:ol Iera spänningskrets;eris tilistånd/skick observerande vr:l tmätaren.
meda.n rrarl bö jerf ror pii kopp'i ingarna på {'ö1 janrle platser:

L

L

a. Ratlerr kerbl ar
b. §tartsoletioidens L,atterrans)utnrng.
c. Torpedkopplingar', gumrnig;utna
ti , Arnpdrematarens kaire I skor.
e . Tändn. krtntaktens koppl lngar

Orn ostadrg}.et eller up;;svängrring på vt-r,l t-
mätarens rLirl förekommer under bö.;nrrrg/rörel-
se på kabeLkopp) ingarrra, en dåJ-rg anslutninl3
finns och måste åtgärdas.

Ur lingine Divisit,n Servlce lvlanual
Elec trical
Supplement 1121 i CTS-2(;Ol

iEa»l
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)p I'rimärspänning FaIltest
Batteri 'J" Ampdrenrätare
Tändn.kontakt 8. C_g;uten ko1,plTä"ndspo1e 9. ?ill I1J,II'ördelare 10. TilI generatorStartmotor 1 1. V61tmåtare
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