
 

 

Handleiding: Controller aansluiten 
 

  

 

Wat wordt er geleverd:    Controller 
          

Wat heeft u nodig:     Schroevendraaier x 
         Tywraps 
         
 

1. De controller dient geplaatst te worden in het voorhuis van de accucase (controller box). 
Bij de “Piccolo” accucase zitten er twee schroeven, deze bevinden zich links en rechts aan de 
voorkant van de accucase. Bij de “Molti” accucase bevinden deze schroeven zich in de grijze kap 
aan de voorkant van de accucase. Deze zullen verwijderd moeten worden om de controller box te 
kunnen openen. 
 

2. Zorg dat u alle kabels netjes aan de onderkant van de case door het gat naar binnen laat lopen. 
Bevestig net boven het gat waar de kabels binnenkomen een tywrap om te voorkomen de kabels 
doorgebruik weer naar beneden gaan. 
 

3. Sluit de kabels aan op de controller en rol ze netjes op tot de gewenste kabel lengte is gevonden. 
Let op! Doe dit altijd spanningsloos.  
Heeft u alle kabels aangesloten kunt u de controller in de box plaatsen. Bij de “Piccolo” kunt u het 
beste de controller overdwars naar binnen schuiven, zo houdt u de meeste ruimte over voor de 
kabels. Bij de “Molti” kun je de kabels tegen de case aan duwen en de controller in de deksel laten 
vallen zo krijg je het meeste ruimte. Let op! Zorg er voor dat de deksel van de controller box goed 
sluit en dat er geen kabels tussen zitten bij het afsluiten. (Vooral bij het model “Molti” opletten dat 
er geen kabels voor de schroefgaten zitten met dichtdraaien. 
 



 

Onderstaand een overzicht van de controller en aansluitingen: 
 

Kabelkleur: Connector kleur:  Aansluiting: 

Geel-groen-zwart-blauw-rood Wit  LCD of LED display  
Blauw-geel-rood  Zwart  Remsensoren  
Wit-zwart-rood  Wit  Gashendel  
Rood-groen-geel  Zwart  Trapsensor  
Rood-zwart  Wit  Achter verlichting  
Wit-zwart  Zwart  Originele koplamp 6V  
Blauw    Motorkabelboom  
Groen    Motorkabelboom  
Geel    Motorkabelboom  
Blauw-groen-geel  Blauw  Motorkabelboom  
Wit-rood-zwart  Donker groen  Motorkabelboom  
Rood    Accu  
Zwart   Accu  

  
 
 


