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Montaj Talimatları

Kod: KE 002

Türkçe

( + ) 12 V

BEYAZ

MOR

MAVİ

REGULATOR

ŞASE BOBİN

GAZ
VALFİ

Kırmızı Beyaz
    + 12 Volt
 baglanacak

Kumandanın 
sensör girişine
baglanacak.

DEVİR KONTROL
         AYARI



Teknik Özellikler

Türkçe

( 36k - 8k ) ENJEKSİYONLU  KUMANDA

Ara n benzinden gaza veya gazdan benzine geçi ini sa lar. Ledler ile tan n 
içerisindeki ya t seviyesini gösterir. Dünya standartla na uygundur, araç stop 
etti i zaman gaz a  otomatik olarak durdurur. Enjeksiyonlu araçlar içindir.

Pozitif ( 0  5 volt )
 

sensörler ile ça r.

I ) Ara n benzin ile ça ma  içindir.

0 ) Araçta benzin yoksa direkt gaz ile ça ma  sa lar.

II ) Gaz sistemini geçirir fakat ga  devreye sokmaz ga n devreye girmesi için 
motorun 2000 ile 3000 rpm ara na p inmesi gerekir. ( Devir sa  1000 ile 
4000 ara  ürünün arka nda bulunan trimpot ile ayarlanabilir, ürün paketinden 

kan minik tornavida ile bu i lemi kolayca yapabilirsiniz)

cı ş ğ kı
kı rı

ğ kışını
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Ürün üzerindeki 3 konumlu anahta n görevlerirı

Besleme Voltajı: 

Anahtar Kutu Boyutları: 
Yükseklik:
Boy:   
Genişlik:

  12 - 14 V (DC)

  26 mm
         53,5 mm

     59 mm

G

       Kırmızı Led 
BENZİN Göstergesi

   Kırmızı Led 
LPG Göstergesi

     Yeşil Ledler 
SEVİYE Göstergesi

   3 Konumlu Anahtar



Code: KE 002

Installation diagram 

English

( + ) 12 V

BLUE

 LPG
VALVE REDUCER

GROUND BOBINA

RED
 Connect to
   + 12 Volt

  WHITE
  It will connect
   to the entry
       of the 
 commutators
       sensor

ROTATİON TIME
      CONTROL



General Direction

English

 ( 36k - 8k ) INJECTION COMMUTATOR   

Enables the vehicle to pass from fuel to gas or from gas to fuel. Shows the 
fuel level within the tank with the leds, in compliance with world standarts, 
automatically stops the gas flow when the vehicle stops. 
For the vehicles with injection.

I ) Is for operating the vehicle with fuel.

0 ) Enables the vehicle to directly work with gas when there is no fuel in 
the vehicle.

II ) For passing to gas system, however does not activate the gas. For the 
activation of gas. e engine should be between 2000 to 3000 rpm. (this circuit 
number can be adjusted between 1000 to 4000 by a trimpod, the small screw 
within the product package is for the easy performance of this process.)

 

Led sensor: ( 0 and +5 Volt )
Resistant Sensor: ( 36K - 8K )
Sensors and work.

 H

Function of 3 positioned switch on the product

Suppy Voltage: 

Electronic Key Box Dimensions 
Height:
Length:   
Width:

  12 - 14 V (DC)

    26 mm
53,5 mm

    59 mm

G

       Red ( Led )
FAUL Supply Point

     Gas Supply
Red Led Indicator

   Green Led
Level Indicator

   3 Stage Key


