
Jawa Betka – kulaté přístroje 

Nová modelová řada přístrojů je odlišná od původního hranatého sdruženého ukazatele. Obsahuje 
otáčkoměr a navíc indikátor zařazeného rychlostního stupně. V případě instalace na starý model 
motocyklu Jawa Betka 50 je nutné přizpůsobení instalace motocyklu. Přístroje je možné použít 
s napětím 12V není určeno pro model s 6V napěťovou soustavou. 

 

Proti původnímu tachometru je nový přístrojový štít vybaven dvěma konektory. Konektor č. 1 je 
určen k napojení kontrolek a otáčkoměr. Konektor č.2  je určen k napojení snímače zařazené 
rychlosti. 

Konektor číslo 1: 

 Zelený drát – kostra -12V (sdružená kostra pro kontrolky a otáčkoměr) 
 Světlemodrý drát – kontrolka blinkru levá strana +12V 
 Oranžový drát – kontrolka blinkru pravá strana +12V 
 Hnědý drát – podsvícení přístrojů +12V 
 Tmavěmodrý drát – kontrolka světla dálková +12V 
 Černý drát – napájení otáčkoměr +12V (nutno přivézt ze spínací skříňky) 
 Černo-žlutý drát – signalizace impulzu otáčkoměru (nutno navézt s indukční cívky) 

 

 

 

 



Konektor číslo 2: 

 Černý drát – stálé napětí +12V (přivedeno ze spínací skříňky) 
 Růžový drát – kostra prvního rychlostního stupně (svítí číslo 1) 
 Modročervený drát - kostra druhého rychlostního stupně (svítí číslo 2) 
 Zelenočerný drát - kostra třetího rychlostního stupně (svítí číslo 3) 
 Žlutočervený drát - kostra čtvrtého rychlostního stupně (svítí číslo 4) 
 Zelenohnědý drát - kostra neutrálu (svítí číslo 0) 

Napětí +12V, které je přivedeno od spínací skříňky je vyvedeno z pozice aktivní po zapnutí klíčku do 
první polohy. Tak aby nedocházelo k vybití akumulátoru! 

 

Důležité!!! 

Pokud plánujete nový model přístrojů napojit na starou instalaci, namísto původního hranatého 
modelu, je nutné zakoupit odpovídající snímač zařazené rychlosti. Nová Jawa Betka již tento snímač 
má. Starý typ signalizuje pouze kostru neutrálu pro jednoduchou kontrolku. 

 

Rozdíl nového a starého snímače: 

 

Starý model snímače je vybaven pouze jedním drátem signalizující m polohu neutrálu (rozsvícení 
kontrolky ukostřením). 

Prodejce neodpovídá za vady způsobené nesprávnou instalací nebo vadným zapojením přístrojů. 


