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( Het schema is ook te vinden op onze de download pagina )

uitgang 30kVingang 12Vdc
Voeding
    12V=
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Let goed op dat je de juiste 2
aansluitingen van de connector gebruikt.

Uitleg:
- Sluit eerst de min van de generator (wit) en de plus (losse korte bruine draad) aan op de connector
   en monteer dan de connector op zijn plaats. (Meet de connector door voor de juiste soldeerlip).
- Verleng de - out (blauw) van de generator met de lange blauwe draad. (Bij voorkeur solderen en isoleren
  met krimpkous).
- Steek de verlengde blauwe draad door het kleine gaatje aan de onderkant van de houder.
- - Schuif de generator in de houder en haal de losse draad vanuit de schakelaar en de plus draad (rood) van
  de generator door het uitsparing van de schakelaar. 
- Monteer de twee draden aan de schakelaar en klik de schakelaar in de uitsparing.
- Steek de + out draad van de generator door het kleine gaatje van de container en monteer dan de 
  (male) connector op deze draad.
- Monteer de (female) connector op de (lange) losse bruine draad en steek de andere kant door het gaatje in de ring.
- Monteer (klem/soldeer) de bruine draad aan het gaas. (het gaas komt dus tussen de ring en de grote moer).
  (   ( De ring kan je eventueel vast lijmen in de moer zodat dit één geheel wordt)
- Het uiteinde van de - out (verlengde blauwe draad) kan afgewerkt worden naar eigen keus. Bijvoorbeeld met een 
  klem (niet meegeleverd).
- Om de container op de houder te bevestigen moeten de schroefgaten goed tegenover elkaar komen. Dit kun je zien
  door de lange printnaad op de zijkant van de houder en container. De naad moet van onder tot boven in één lijn doorlopen.
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