
 
 
 
Montage handleiding 123ignition 4 en 6 cilinder 
16 curve uitvoering cw/ccw positief en negatief geaard. 
 
BELANGRIJK 
 
1  Lees deze instructie volledig voor U met de installatie begint. 
Gebruik nieuwe bougiekabels, 1.4-1.6 Ohm bobine en indien nodig ook rotor en 
verdeelkap. 
 
2  Zoek uit welke richting de rotor draait. Markeer de uitgang van de verdelerkap naar 
cilinder nr 1. Verwijder de laagspanningskabel tussen de ontsteking en de bobine, en 
verwijder de kap. Vraag of iemand de auto kan starten en noteer : draait de rotor 
rechtsom of linksom ? 
Zet het contact af. 
 
3  Verdraai de motor in de normale draairichting, totdat de rotor wijst naar de 
markering voor cilinder nr. 1. Controleer tevens of de merktekens voor de statische 
afstelling overeenkomen. 
Verdraai de motor nu niet meer ! 
 
4 Controleer de ontstekingsvolgorde van de cilinders. 
Gebruik het werkplaatshandboek van de auto of volg de kabels vanaf de kap naar de 
motor. 
Begin met cilinder nr.1. en gebruik de volgorde die je eerder hebt genoteerd. 
Noteer de ontstekingsvolgorde bijv. 1-3-4-2. 
 
5  Controleer welke vervroegingcurve nodig is. Gebruik het werkplaatshandboek of 
controleer het nummer van de bestaande ontsteking. ( hoewel er soms door een 
vorige eigenaar een verkeerd model gemonteerd kan zijn ). 
De vervroegingcurven in de bijgeleverde lijst zijn zonder de statische afstelling. 
 
Als er, na het lezen van de instructies twijfels zijn, vraag de hulp van een expert. 
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6  Verwijder de oude ontsteking en verdraai de motor niet. 
 
7  Verwijder de zwarte dop aan de zijkant van de ontsteking. Zet de schakelaar met 
een kleine schroevendraaier op de stand van de gewenste vervroegingcurve. Plaats 
de zwarte dop terug. 
 
8  Monteer de 123ignition voorzichtig en zorg dat de ontsteking ver genoeg in de 
motor gaat. 
Zoek een positie waarbij de kabels en de evt. vacuümaansluiting goed bereikbaar 
zijn. 
Zet de ontsteking handvast, zodat deze nog te verdraaien is. 
 
9  Sluit de bedrading aan volgens het schema achter in de handleiding, maar sluit de 
zwarte draad nog niet aan. 
 
10  Zet het contact aan. Een timing LED schijnt door één van de gaten in de 
aluminium schijf. 
Verdraai de ontsteking tot de LED uit is. Draai nu langzaam, in de 
TEGENOVERGESTELDE richting die onder  punt 2 gevonden is, totdat de LED net 
aanspringt.( draai hierbij in dezelfde richting ook de rotor om speling uit de 
aandrijving te voorkomen ).Zet het contact uit en zet de ontsteking stevig vast. 
 
11 Verbind nu de zwarte draad met de bobine volgens schema. Verbind de 
bougiekabels in de juiste volgorde met de nieuwe kap ( zie punt 4 )te beginnen bij 
cilinder nr.1, waar de rotor nu naartoe wijst. Verbind ook de hoogspanningszijde van 
de bobine naar de centrale aansluiting van de verdeelkap. Plaats de kap op de 
ontsteking. Hou laagspanningskabels goed gescheiden van hoogspanningskabels en 
bewegende delen. Sluit de eventuele vacuümslang nog niet aan. 
 
12  U kunt nu de motor starten. Gebruik een stroboscoop om de maximale 
vervroeging nauwkeurig in te kunnen stellen. Daarna kunt U de eventuele 
vacuümslang aansluiten.  
 
Veel plezier met Uw 123ignition 
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SPECIFICATIONS 

 

Operating voltage                            4.0-15.0 Volt 

Operating current                             < 100mA 

Range                                               500-7000 rpm crankshaft 

Direction                                           Clockwise and counterclockwise 

No. of cylinders                                4 and 6 

Temperature                                     -30 to 95 degrees Celsius 

Coil                                                   Stock- or high energy-coil 1.4-1.6 Ohm 

Dwell                                                constant current, fully automatic 

Time-out                                            after1 second current is switched off 

Vacuum-sensor                                 0 to 100 kPascal 

Timing error                                      <0.5 degree crankshaft 

 

CURVE LIST  

              Advance starts           Max.advance            Vac.adv.starts     Vac.adv.ends     Remark 

Curve    (degr.crankshaft)  ( rpm.degr.crankshaft)        (mmHg)        (mmHg/degr.) 

0                   1000                          4200/17.0                  100                   300/10.0     2000/5.0 

1                   1000                          3600/17.0                  100                   300/10.0     2000/6.5 

2                   1000                          3000/17.0                  100                   300/10.0     2000/8.4 

3                   1000                          2500/17.0                  100                   300/10.0     2000/11.0 

4                   1000                          4500/20.0                  100                   300/10.0     2000/6.0 

5                   1000                          4500/20.0                  100                   300/10.0     2000/8.0 

6                   1000                          4500/20.0                  100                   300/10.0     2000/10.0 

7                   1000                          4500/20.0                  100                   300/10.0     2000/12.0 

8                   1000                          4500/23.0                  100                   300/10.0     2000/6.5 

9                   1000                          4500/23.0                  100                   300/12.0     2000/9.0 

A                  1000                          4500/23.0                  100                   300/12.0     2000/11.0 

B                  1000                          4500/23.0                  100                   300/12.0     2000/13.0 

C                  1000                          4500/26.0                  100                   300/14.0     2000/7.5 

D                  1000                          4500/26.0                  100                   300/14.0     2000/10.0 

E                  1000                          4500/26.0                  100                   300/14.0     2000/12.0 

F                  1000                          4500/26.0                  100                   300/14.0     2000/14.0                                                                 

 

Selected in your distributor is curve: 

 

Set engine on ......... degrees BTDC static timing. 

 

Check with timinglight  ......... degrees at ............. revs. 

 

 

 
19 12-2012 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



        
21  02-2010      BY NEGATIVE EARTH DISTRIBUTORS IT IS POSSIBLE  THERE IS NO BLUE CABLE 


