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Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem 

 

- Verwijder de oude unit -> 

 

 

 

- U dient eerst de bobine van de quad te vervangen. Deze bevindt zich onder het 

spatbord rechtervoor. De CDI-bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-

bobine + kabel.  

- De nieuwe TCI-bobine van Carmo kunt u bevestigen op dezelfde plaats. Dit kan 

bijvoorbeeld met tie rips rips, zie foto: 

 

 

 

 

 

- Aan de originele Bobine zitten 2 draden bevestigd. 1 oranje en 1 zwarte draad. De 

zwart draad kunt u afknippen en/of intapen. Aan de oranje draad kunt u de nieuwe 

faston knijpen en bevestigen op de TCI-bobine. De oranje draad moet op het bobine 

pinnetje komen met het merkteken ‘-‘. 



 

- Omdat dit een TCI-bobine is, moet één kant 12 Volt zijn. Met het bijgeleverde 

hulpstuk kunt u de geschakelde 12V (Bruine draad) van de unit verbinden met de 

TCI-bobine, doormiddel van de bijgeleverde draad (rood). Na het bevestigingen van 

de faston, kunt u de bobine verbinden met de 12V. De 12V op de bobine moet op het  

‘+’ teken bevestigd worden.  

 

- De Carmo ontstekingsunit werkt op de accu en niet op de spoel in het vliegwiel. De unit 

heeft dan ook 12 Volt nodig. Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u de 12 Volt aftappen van de 

voedingsdraad van de Bobine. 

 

U dient nu de nieuwe connector te bevestigen. Dit gebeurt aan de draden waar de oude CDI-

unit aan vast zat. U dient eerst het rubbertje over te draad te schuiven, dan te strippen en 

daarna de faston erop te knijpen. De connector is genummerd, hieronder staan de 

draadkleuren met de nummers. 

1: 12 Volt – Rood 

2: Massa – Zwart 

3: Bobine – Oranje 

4: massa Pick-up – Wit/Rood 

5: Pick-up – Wit/Blauw 

6: Stop – Blauw/Wit 

 

 

Veel Plezier! 



 

Onderdelen lijst. 

- 2 hulpstukken om draden aan elkaar te verbinden. 

- 70 cm rode draad (geschakelde 12V) 

- 2 Fastons + beschermhoesjes 

- 1 TCI-bobine 

- 1 TCI-unit 

- 1 Connector met pinnen en rubbers. 

 


