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Instruktioner för digital varvräknare/hastighetsmätare A04R35 

Dessa instruktioner gäller Digital varvräknare och hastighetsmätare A04R35. Versionen för denna 

instruktion är beta 0.3. Vi kommer att uppgradera den och lägga upp en aktuell länk på hemsidan i 

mätarens beskrivning. 

Anslutning: 

9-pin kontakt 

Ljusblå Höger blinkers + 

Blå Helljusindikator + 

Brun-vit Positionsljus + 

Orange Vänster blinkers + 

Gul-svart Signal till varvräknare – anslut till pulsgenerator, tändspole eller linda runt en 

tändkabel 

Grön Jord – 

Blå-vit Tankmätargivare 

Röd Till batteriets + 

Svart Tändning påslagen + 

 

3-pin kontakt 

Anslut till den medföljande givaren för hasighet 

 

6-pin kontakt 

Grön-röd Neutralläge – 

Rosa 1-ans växel – 

Blå-röd 2-ans växel – 

Grön-svart 3-ans växel – 

Gul-röd 4-ans växel – 

Gul-vit 5-ans växel – 

 

2-pin kontakt 

Grön-vit 6-ans växel – 

 

Inställningar 

På baksidan finns en knapp som används för inställningar av enheten. 

För att ändra mellan miles och kilometer, slå på strömmen och håll in knappen i 3 sekunder.  

För att göra andra inställningar, slå av strömmen, håll in knappen och slå på strömmen medan du 

håller in knappen i 5 sekunder. Då kommer du in i settings mode. 

https://scrambleride.se/butik/scrambler/digital-varvraknare-och-hastighetsmatare-i-ett/
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Settings mode har fem lägen för inställningar: 

1. Rullomkrets för framhjulet 

2. Antalet magneter på hjulet 

3. Antal tändspolar 

4. Justering av bränslemätare 

5. Vägmätarens start 

Vilket läge du är i, visas i hastighetsmätarfältet. Själva inställningen visas i vägmätarfältet. 

För att ändra en inställning, håll in knappen i 3 sekunder. Då börjar en siffra blinka. Tryck en gång på 

knappen för att öka siffran. För att gå till nästa siffra, vänta eller håll in knappen i 3 sekunder igen. 

1. Rullomkrets för framhjulet 
Mäta omkretsen (eller mäta diametern och multiplicera med 3,14) på framhjulet och ange detta i 

millimeter. 

2. Antal magneter 
Två magneter följer med. Sätt dem på framhjulet (exempelvis på bromsskivan) monterade så att 

givaren kan läsa av dem på nära håll (ca 2 mm). OBS: Kolla magneternas polaritet och vänd dem lika. 

Det är inte nödvändigt att de sitter precis mitt emot varandra på hjulet. I settings mode, ange antalet 

magneter till 2. 

3. Antal tändspolar 
Har du en encylindrig motor, ändra inte denna. Anledningen att vi inte skriver ”antal cylindrar” är att 

en del 4-fylindriga motorer har 2 tändspolar. I det fallet ska du ange 2 här. 

4. Justering av bränslemätare 
Här får du prova dig fram vad som fungerar med din givare. Om du inte har någon bränslegivare kan 

du jorda ledningen så kommer mätaren att visa full tank. En del givare har omvänd funktion, d v s att 

vid full tank så är resistansen till jord ca 10 ohm, medan full tank är 100 ohm. I så fall kommer 

tankmätaren att visa omvänd funktion. 

5. Vägmätarens start 
Här anger du var vägmätaren ska starta, alltså den siffra du vill föra över från din gamla vägmätare. 

 

För att spara inställningarna, håll in knappen i 5 sekunder eller slå av tändningen. 

 

 

 


