
KONTROLL AV LADDNINGEN PÅ 2 KOLS GENERATORMODELLER.

Vi rekommenderar att lämna in generator och laddningsrelä för kontroll och eventuell justering till någon som 
utför sådan service. 
Det finns dock några enkla kontroller man kan utföra själv. 
1. Kontrollera att batteriet är fulladdat. Varva upp motorn, och du ska få cirka 14 V på batteriet.
2. Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
3. Polarisera generatorn. Berör F på generatorn hastigt med batteri-plus.
4. Demontera generatorn. Kortslut F till huset på generatorn och koppla + till A. Generatorn fungerar nu som en 
motor och blir även 
    polariserad. Testet visar att generatorn fungerar men inte hur mycket ström den genererar.

In koppling av generator och relä.
Originalrelä:  Generator F till relä F och generator A till relä Gen.
Boschrelä: Generator F till relä DF och generator A till relä D+.
Voltpack:  Generator F till grön och generator A till voltpack orange, voltpack röd till batteri.

KONTROLL AV LADDNINGEN PÅ STATORMODELLER.

1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och friskt. (helst belastningstestad).
2. Starta motorn och varva upp motorn till ca 3000 varv. Mät mellan batteriets poler och även mellan batteriets 
pluspol och motorblocket.      Mätaren skall visa cirka 14 V volt D.C. vid båda mätningarna.
3. Visar mätaren detta är laddningen OK.
4. Tappar hojen laddning över natten så lämna in på verkstad för översyn av elsystemet.
5. Visar mätaren att spänningen ej stiger vid start fortsätt läsa.
6. Kontrollera att batterikablarna är ordentligt fastsatta och jordkabeln mot ramen är OK. Kontrollera att voltpacken 
har ordentlig jord genom sina fästskruvar och att huvudsäkringen är hel. (endast nyare modeller har säkring till 
voltpack)
7. Stanna motorn och lossa voltpackskabeln från statorn och mäta mellan statorstiften och jord. Skall inte visa 
något utslag.
8. Starta motorn utan att ansluta voltpacken. Mät växelspänningen på statorstiften. Skall visa minst 60 Volt A.C vid 
3000varv. Mät även mellan stiften och motorblocket, här ska mätningen visa 0 volt.
9. Är detta OK så är voltpacken trasig eller har tappat kontakten med batteriet.


