
Att tänka på vid montering av generator.

För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator är 
det viktigt att följande grundregler efterföljs:

1. Förvissa dig om att fordonets elsysten i övrigt är felfritt. Glappkontakt med endast 
tillfälliga avbrott i laddningskretsen ger snabbt allvarliga skador på generatorn.
OBS! Kontrollera att externt relä är från kopplat.

2. Se till att din inkoppling av nya generatorn är korrekt utförd med ordentligt anslutna 
kablar på rätt poler, se instruktion nedan. Monterar du en större generator (högre A-tal) 
än originalgeneratorn måste du kompensera med grövre kabel för laddströmmen (B+).

3. Tänk på att jorda B- och D- om generatorn har sådana anslutningar.

4. Vissa generatorer för Ford har anslutningen märkt ”S” för sensor. Denna kan endast 
arbeta tillsammans med Fords värmesensor för batteritemperatur.

Koppla enligt följande:

Anslutning Funktion Kopplas till

B+ Laddningsström Batteriets +

D-, B- Jordning av generatorer Batteriets- eller gods på minusjordat fordon.

D+ Aktivering av generatorn Laddningens kontrollampa. (3W minimum)

W Ger fasimpulser El. varvräknade. MAX 1A

S Styr laddningsregulator Temperatursensor (Ex. Ford.)

Garantivillkor för 12-månaders garanti på start/generatorer.

1. Garantiersättning omfattar enbart tillverknings eller materialfel på komplett aggregat 
om sådant inträffar inom 18 månader från monteringsdatum. Garantitid för reservdel är 
12 månader.

2. Grundregel är att det havererade aggregatet skickas in komplett till oss för provning och 
reparation och återsänds fraktfritt i iordningställt skick med vändande post.
OBS! Inköpsdatum från oss, monteringsdatum och kundens namn och telefonnummer 
måste uppges för att reklamationen skall behandlas.

3. Garantin gäller inte för skador som har uppstått vid felaktig eller oprofessionell 
montering av aggregatet, eller om skadan har orsakats av bristfällig funktion i fordonets 
övriga elsystem.
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