
 

INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE  

Belangrijk: sluit de 123\TUNE nog niet aan, als de software nog niet is geïnstalleerd! 

Ga naar: www.123ignition-conversions.nl en haal de laatste versie van de 123\TUNE software op. 
Deze software is geschikt voor Windows XP  en latere versie. Sluit de USB kabel aan en start het 
programma.    WACHT TOT DE INSTALLATIE IS VOLTOOID. Druk nu op YES en wacht tot er onder 
op het scherm CONNECTED TO 123TUNE EN ACHTER DE LETTER  "V" ENKELE CIJFERS zijn 
verschenen.       Je ziet een elektronisch dashboard. Midden - boven in beeld zie je twee grijze ‘tabs’ 
met daarop ‘DASHBOARD’ en ‘SETTINGS’. Door op ‘SETTINGS’ te klikken zie je de pagina, waarop 
je centrifugaal en vacuüm curven kunt ingeven, en waarvandaan je ze kunt opslaan (STORE) in je 
123\TUNE. Klik op ; ‘DASHBOARD’ en je ziet het elektronisch dashboard weer. Let op de rode stip 
linksonder in beeld. Dit geeft aan dat er geen verbinding is op dit moment. Als je nu je 123\TUNE 
aansluit (gebruik alleen een afgeschermde  USB kabel Belkin is een goed merk); en je zult de stip 
groen zien worden, gevolgd door een geluidsignaal. 

Om de 123\TUNE te programmeren, wordt deze gevoed vanuit de USB poort van de computer. 
Belangrijk te onthouden: 

Alt-F4 →sluit het programma af                                                                                                              
F8 →schakelt de RMP- stopwatch aan- en uit                                                                                         
F11 → schakelt van en naar ‘Full screen’: is mooi voor het elektronisch dashboard 

HOE TE BEGINNEN  

Nu de 123\TUNE aangesloten is, ga naar de ‘SETTING’ en druk op curve 1’  knop. De curve die in de 
123\TUNE is opgeslagen zal nu worden getoond. Natuurlijk kun je ook op de curve 2’ knop drukken, 
en bekijken welke curve daaronder zit. 

Elke curve bestaat uit een maximum van 10 zgn. ‘POINTS’: voor de bovenste curve bestaat ieder 
POINT uit twee getallen: “krukas - omwentelingen per minuut” en “krukas - graden vervroeging”. Voor 
de onderste curve is dit: “absolute spruitstuk druk in kP” en “krukas – graden - vervroeging”. 

Ga naar de “Centrifugal Advance” curve, en klik met de linker muisknop op één van de punten in de 
curve. Merk op, dat je de punt omhoog en omlaag kunt slepen en dat de ‘points-list’ rechts 
tegelijkertijd mee verandert. Door met de rechter muisknop op één van de ‘points’ te klikken krijg je de 
mogelijkheid om een ‘point’ toe te voegen of te verwijderen.                                                                
Als je alleen de horizontale positie van een ‘point’  wilt veranderen, ga dan naar de lijst rechts in beeld 
en vul een ander toerental resp. een andere spruitstuk - druk in. Je zult zien dat de curve direct wordt 
aangepast.  

 HET BEDRADEN VAN DE 123\TUNE  

De 123TUNE-4-R-V en de 123TUNE-6-R-V kunnen beide gebruikt worden op auto’s waarvan de 
minpool van de accu met het metaal van de auto verbonden is (“NEG EARTH”), maar ook op auto’s 
waarvan de pluspool van de accu met het metaal van de auto verbonden is (“POS EARTH”).             

Bekijk ook de tekeningen op de laatste pagina’s van deze handleiding voor een juiste bedrading. 
Soms is de blauwe draad al in het huis met aarde verbonden. De 123\TUNE-8-R-V is alleen geschikt 
voor 12 Volt systemen; de 123\TUNE-4 en 6-R-V zijn geschikt voor 6 en 12 Volt systemen. 
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DE 123\TUNE IN DE AUTO PLAATSEN  

Controleer, voordat je de oude ontsteking verwijdert, welke kant de rotor op draait (je kunt dit doen 
door eerst de draad van de ontsteking naar de bobine los te koppelen. Daarna verwijder je de kap en 
vraagt iemand naar de rotor te kijken, terwijl je de startmotor laat draaien). Nu weet je of de rotor 
rechtsom draait of linksom, van boven gezien. Noteer dit, tegelijk met de juiste ontstekingsvolgorde.       
En dan: breng de motor naar het juiste statische ontstekingstijdstip ( Bovenste dode punt BDP ) aan 
het eind van de compressieslag van cilinder nummer 1. (de rotor van de oude verdeler wijst hier naar 
de kabel die naar cilinder nummer 1 loopt.)                                                                                                                                     
Als je dit allemaal gedaan hebt, kan je nu de 123\TUNE in je auto monteren en een positie kiezen 
waarbij de kabels, die de vacuümaansluiting en de USB - opening, gemakkelijk bereikbaar zijn. 
Verbind de kabels volgens het juiste ‘wiring diagram’, behalve de zwarte draad. Zet het contact aan. 

Een timing LED schijnt door één van de gaten in de aluminium schijf ( Bij 123TUNE-8 buiten de 
aluminium schijf ) Verdraai de ontsteking tot de LED uit is. Draai de ontsteking nu langzaam, in de 
TEGENOVERGESTELDE richting die je eerder hebt gevonden, totdat de LED net aanspringt. ( draai 
hierbij in dezelfde richting ook de rotor om speling uit de aandrijving te voorkomen. Zet de ontsteking 
stevig vast.                

ZET HET CONTACT UIT                                                                                                                                     
Verbind de zwarte draad naar de bobine volgens het juiste schema. Verbind de bougiekabels in de 
juiste volgorde met de kap, te beginnen met de kabel van de eerste cilinder, aangewezen door de 
rotor van de 123\TUNE.                                                                                                                      
Verbind ook de hoogspanningskabel van de bobine naar de midden aansluiting op de verdelerkap. 
Leidt alle kabels, ook die van de USB (!)  ruim verwijderd van de hoogspanningskabels en van 
bewegende delen. Gebruik tie - wraps of anderszins. Sluit vacuümslang (als die er is) vanaf de 
carburateur/spruitstuk aan op de nippel van de 123\TUNE.                                                                                                                  
Als je vooraf een goede vervroegingcurve hebt geladen kun je nu je auto starten! CONTROLEER 
ALTIJD MET EEN AFSTELLAMP DE MAXIMALE VERVROEGING 

HET LADEN VAN CURVES IN DE 123\TUNE  

Verbind de 123\TUNE met de computer en start de 123\TUNE software. 

Voorbeeld 1  

Ga naar: ’File” → ’Import from file’ → selecteer “example 1.xml”and “import”.                                        
Dit voorbeeld toont de (niet erg praktische) curve van maximaal 10 ‘points’ . De toerenbegrenzer is 
ingesteld op 6000 toeren en de ‘MAP - start’ (het toerental waarboven de vacuümcurve actief wordt) is 
ingesteld op 1500 toeren.                                                                                                                       
De verticale grijze lijn in de onderste curve geeft atmosferische druk aan ( 1 bar komt overeen met 
100kPascal). Hoe meer je naar links gaat hoe lager de absolute druk c.q. hoe hoger het vacuüm. De 
vacuümvervroeging wordt dus afgebeeld in het kwadrant links boven.                                                 
Boost - retard is een term die afkomstig  is van supercharged/boosted motoren. Als de spruitstuk druk 
groter wordt dan de atmosferische druk moet de vonk later komen. Om deze reden zal de             
boost - retard dus worden afgebeeld in het kwadrant rechts onder. 

Voorbeeld 2 example2.xml 

Een voorbeeld waarbij een ‘one-fits-all’ stroomverdeler (Bosch 0.231.170.034) voor een Volkswagen is 
gebruikt (zie ook het plaatje op de laatste pagina van deze handleiding). De originele informatie is 
HEEL vaak gebaseerd op stroomverdeler snelheid en stroomverdeler vervroeging. Zo ook hier en je 
moet je dus realiseren dat het toerental en de vervroeging moeten worden vermenigvuldigd met twee 
omdat  de krukas twee keer zo snel draait.  Als we de VW curve 0.231.170.034 bekijken, zien we dat 
de vervroeging start bij 500 rpm distributie speed . In de lijst zal je dit punt vinden als point nr 2 
(1000;0,0). Daarna vervroegd hij door naar 4,5 graden bij 750 rpm dat zich dus vertaald in point nr 3 
(1500;9,0). Hierna wordt de helling minder steil en de verdeler vervroeging eindigt bij 10,5 graden bij 
1750 rpm waarna hij constant blijft. Om die reden vind je point nr. 4 (3500;,21,0). En point nr. 5 
(8000;21,0). De vacuüm curve is een beetje lastiger. De horizontale as wordt vaak aangegeven als 
vacuüm as , maar dan in millimeters kwik en ook nog als relatieve druk. (Dit is geen 
gestandaardiseerde waarde en de 123\TUNE gebruikt dus kP (kiloPascal) en absolute druk. 
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Hier is een conversie tabel 

      0 mmHg = 100 kPascal             - 100 mmKg =  87 kPascal                    - 200 mmHg =   73 kPascal   
- 300 mmHg =   60 kPascal             - 400 mmHg =  47 kPascal                    - 500 mmHg =   33kPascal                   
-600 mmHg =    20 kPascal             - 700 mmHg =    7kPascal 

Terug naar de 0.231.170.034 : de vacuüm vervroeging begint bij 100 mmHg onder de atmosferische 
druk. In de lijst treft je daarom point nr 3 (87;0,0). Daarna volgt een vervroeging naar het maximum 
van 5,0 graden bij 200 mmHg die wordt omgezet naar point nr 2 (73;10,0) en point nr 1 (0;10,0) !De 
MAP – start is ingesteld op 1500 rpm, waardoor de vacuüm vervroeging dus alleen boven 1500 toeren 
actief is. De toerenbegrenzing is ingesteld op 8000 rpm hetgeen aangeeft dat er geen 
toerenbegrenzing actief is. 

 Voorbeeld 3 example3.xml 

Dit toont hoe om te gaan met een situatie als van de Bosch verdeler nr 0.231.116.051                    
Deze stroomverdeler maakte namelijk gebruik van zgn. ‘negatief vacuüm’ , dus : des te meer vacuüm, 
des te minder vervroeging. Deze ‘ truc’  werd toegepast in twee situaties:                                                                                                                      
a.  Europese autofabrikanten kregen in de Verenigde Staten en Canada te maken met stringentere 
emissie eisen dan in Europa. Door rond stationair de vervroeging te verlaten kwamen ze door de 
keuring.                                                                                                                                                     
b. auto’s met automatische versnellingsbakken ; door in z’n  ‘vrij’ de vervroeging te verlaten, werd 
bereikt dat de motor niet te snel ging draaien.                                                                                  
Terug naar de 0.231.116.051 : vacuüm verlating start bij ± 100 mmHg onder atmosferisch. Maar hoe 
kunnen we verlaten!  Simpel bij de ‘123’! In de lijst tref je  point nr 5  (99;11,0); het is belangrijk om 
hiervoor  alleen 99 kP te gebruiken! 

De 123\TUNE zal nu ,onmiddellijk  na het starten, 11,0 graden vervroeging produceren. Om die reden 
is natuurlijk de MAP – start op ‘nul’ gezet. De vervroeging begint nu bij 100 mmHg weg te vallen, 
point nr 4 (85;11.0) om uiteindelijk bij 400 mmHg op ‘nul’ te eindigen: point nr 2 (50;0,0). 

Voorbeeld 4 example3.xml 

Dit geeft een idee hoe je een soort ‘idle-control’ kunt realiseren: de motor zal de neiging hebben om in 
de ‘dip’ rondom 1100 toeren te verblijven. In de vacuüm curve is een voorbeeld uitgewerkt voor een 
zgn. ‘gearshift-retard’ ,,,als de absolute druk in het spruitstuk onder de 37 kP komt, valt de (vacuüm ) 
vervroeging weg. Het resultaat is  als je gas loslaat (en de motor gaat hoog vacuüm produceren) je 
wilt gaan remmen op de motor of  wilt schakelen. In beide gevallen ben je juist niet op zoek  naar 
trekkracht , het wegvallen van de in dit voorbeeld 10,0 graden vervroeging, kan dan gunstig zijn. 

Voorbeeld 5 example5.xml 

Dit voorbeeld toont een ander praktijk voorbeeld: we maken gebruik van de originele info van Bosch 
verdeler 0.231.129.009 / 0.231.173.009 ook wel aangeduid als de “009”. Omdat deze verdeler geen 
vacuüm vervroeging had, toont de manifold pressure curve een rechte lijn bij 0 graden.                                                                                                         
Een luchtgekoelde VW motor met  een “009”  verdeler moet de maximale vervroeging tussen 28 en 32 
graden liggen vanaf ± 3000 rpm: als je deze voorbeeld curve dus volgt moet je beginnen met een 
statische vervroeging van 7 graden. Op deze manier bereikt de vervroeging een totaal van 28 graden  
om het proces van tunen te beginnen, de vervroeging bij stationair toerental is minder belangrijk ( een 
motor gaat nooit stuk bij stationair toerental). Te veel vervroeging bij een hoog toerental is echter een 
garantie voor problemen!                                                                                                                         
In dit voorbeeld is te zien hoe een deel van de statische vervroeging kan worden meegenomen in de 
123\TUNE. 

TUNEN MET DE 123\TUNE 

- schakelen van curve 1 naar curve 2                                                                                                
Een hele mooie en gemakkelijke manier, om interactief te vergelijken, is het omschakelen tussen twee 
curven met behulp van de gele draad. (zie hiervoor de tekeningen aan het eind van deze handleiding.) 
Let op de verschillen tussen NEG.EARTH en POS.EARTH auto’s.                                                                                                                                                              
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- Tuning                                                                                                                                                  
Als de motor draait kun je met de “T” de ‘Tuning’ mode aan en uit zetten. De lamp op het dashboard 
zal afwisselend het nummer van de actieve curve en ‘TUNE’ laten zien.                                             
Met de  “A” (Advance) kun je in stapjes van 0,1 graad de totale vervroeging maximaal 5,0 graden laten 
toenemen.                                                                                                                                             
Met  de  “R” (Retard) kun je in stapjes van 0,1 graad de totale vervroeging maximaal 5 graden laten 
afnemen.                                                                                                                                            
Deze functie kan heel handig zijn als je de  auto op een rollerbank hebt staan en je zoekt naar het 
maximale motor vermogen. De gevonden vervroeging wordt nergens opgeslagen, dus je moet 
aantekeningen maken en de actieve vervroegingcurve daarmee aanpassen. 

- RPM stopwatch                                                                                                                                          
Als je geen rollerbank hebt kun je ook een vlak stuk weg gebruiken m.b.v. de RMP stopwatch.           
Dit moet je doen : zorg dat de motor warm is, verwijder de vacuümslang en activeer RPM stopwatch. 
Geef twee toerentallen in, het zgn. ‘interesse gebied’. Rijd met de auto bij vol vermogen (in één 
versnelling) over de vlakke weg en meet de benodigde tijd. (De tijd wordt gemeten in stapjes van 0,1 
seconden.) Na het wijzigen van de vervroegingcurve kun je naar een korter tijd toewerken, hetgeen 
natuurlijk aan geeft dat je het optimale vermogen in het ‘interesse gebied’ gevonden hebt. 

 

CHECKLIST 

Deze 123Tune ontsteking is getest op onze testbank. 

Enkele tips bij montage en programmering. 

Groene LED brandt niet: bij auto's met negatieve aarde de blauwe kabel aan massa leggen bij 
positieve aarde de + van de bobine aan aarde leggen. 

De auto start maar heeft crossfire: lees instructies m.b.t. het afstellen met de timing LED. 

Curve 1 of 2 opent niet: programma opnieuw opstarten en wachten tot erachter de letter V enkele 
cijfers zijn verschenen dan verder gaan met SETTINGS 
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