handleiding
Inbouwhandleiding van startknop SY R1641
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

1. Stop de motor en schakel het contact uit.
2. Plaatst de schakelaar van de startknop set op een goed bereikbare plaats op uw dashboard of middenconsole. De rubberring dient u aan de voorzijde van het montagevlak achter de knop te plaatsen.
Draai de knop stevig vast.
3. Trek de bedrading door het dashboard en houd rekening met beweegbare delen zoals pedalen en
stuurkolom. Sluit de stekker aan op het startknop relais kastje.
4. De zwarte draad van het relais sluit u aan op de massa (-), wanneer u dit aan de carrosserie doet
zorg dan dat deze vrij is van vet of verfresten.
5. Sluit de rode draad aan op de ACC (12v +) of contactdraad van het contactslot.
6. Knip nu de draad die van het contactslot naar de startmotor loopt (12v +) door en verbind ieder uiteinde met een van de groene draden van het startknoprelais.
7. Controleer uw verbindingen of sterkte en isolatie (krimpkous of isolatietape)
8. Om uw auto te starten draait u de sleutel naar de contactstand en bedient u de startknop. Laat de
startknop na het aanslaan van de motor direct los!
9. Om de motor uit te schakelen draait u de auto van contact.
Opmerkingen:
• Waarschuwing: Bedien de startknop nooit met draaiende motor!! Dit kan resulteren in defecten en
schade aan uw auto of persoon.
• Wanneer u besluit zelf aan de elektrische installatie van uw auto te werken kan de garantie op
bepaalde delen vervallen!
• Installatie van dit onderdeel geschiedt altijd op eigen risico!
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