Adaptador de Bobinas
Modelo H-2
O adaptador de bobinas H-2 tem a função de simular a impedância das bobinas
originais, com isso evita-se que a luz da injeção fique acesa, ou em alguns casos
que o motor não ligue, ou caso o dwell fique alterado, mudando o ponto original.
O adaptador de Bobinas H-2 é utilizado apenas em motores com injeção/ignição
eletrônica e com DWELL máximo de 5ms. Verifique sempre o dwell no gerenciador.
* Quadro de ligação:

Vermelho:
Amarelo/Vermelho:
Amarelo/Preto ou
Azul (1 Bob.) :

Fios
Alimentação
+12V pós-chave (linha 15)
Entradas
Entrada do sinal da Ignição (Sinal proveniente da Central
de Injeção)
Entrada do sinal da Ignição (Sinal proveniente da Central
de Injeção)

Obs.: Veja informação quanto a bobinas simples!!!
INSTALAÇÃO
Amplificador de Faíscas c/ conector:
-Conecte o plug do H-2 ao plug de entrada do amplificador.

Gerenciador de Bico Suplementar / Gerenciador de Avanço /
Gerenciador de Atraso:
-Conecte o fio vermelho ao +12V pós-chave.
-Conecte o fio amarelo/preto no fio amarelo/preto do Gerenciador.
-Conecte o fio amarelo/vermelho no fio amarelo/vermelho do Gerenciador.

IMPORTANTE:
Se for necessário remover o amplificador ou gerenciador lembrar sempre de
remover o adaptador também. Não instalar em locais que recebam muita
caloria.
OBS: EM MOTORES COM BOBINA SIMPLES.
H-2 c/ 3 fios : ISOLAR O FIO VERMELHO E LIGAR UM DOS AMARELOS
NO PÓS-CHAVE E O OUTRO AMARELO NO SINAL PROVENIENTE DA
IGNIÇÃO/INJEÇÃO DO CARRO!!!!!
H-2 c/ 2 fios : LIGAR O FIO VERMELHO NO PÓS-CHAVE E O AZUL NO
SINAL PROVENIENTE DA IGNIÇÃO/INJEÇÃO DO CARRO JUNTO COM
OS

FIOS

AMARELOS

DO

GERENCIADOR

(OU

ENTRADA

DO

AMPLIFICADOR) !!!!!!!!
Amplificador de Faíscas s/ conector (Ligar no conector do lado do

NO CASO DO GERENCIADOR, VERIFIQUE SE O DWELL MOSTRADO NO

amplificador):

DISPLAY É O MESMO MARCADO NO H-2.

-Conecte o fio vermelho ao +12V pós-chave.
-Conecte o fio amarelo/vermelho no fio amarelo fino (entrada) do Amplificador.

GARANTIA
A garantia do H-2 é de 6 (seis) meses*.

- Conecte o fio amarelo/preto no fio azul fino (entrada) do Amplificador.
*Data descrita na etiqueta do produto ou através da nota fiscal.
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