
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ 
YAMASTIK 

 

Αρχικά έχουμε τον ρυθμιστή 12 θέσεων Yamastik και τη πρίζα Yamastik.(εικ. 1,2) 

 

                                                                       Εικόνα 1                                                                                             Εικόνα 2   

Στο ρυθμιστή υπάρχουν  τέσσερα καλώδια (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ)(εικ. 1) και στη πρίζα υπάρχουν δυο καλώδια 
(κόκκινο, μαύρο) (εικ. 2). 

 

Η ψυκτροθήκη των δυναμό είναι δυο ειδών και απεικονίζονται στις εικόνες.(εικ. 3,4)  

 

                                                                        Εικόνα 3                                                                                                    Εικόνα 4 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ: 

Στο δυναμό που απεικονίζεται στην εικόνα 3: 

1. Σύνδεση δυναμό και πρίζας: Βιδώνουμε το μαύρο καλώδιο πάνω στο σασί του δυναμό.(εικ. 7) και το 

κόκκινο καλώδιο στην επαφή που αναγράφει «Β+». (εικ. 8) 

 

                                                                        Εικόνα 7                                                                                               Εικόνα 8 

2. Σύνδεση δυναμό με ρυθμιστή 12 θέσεων: Βιδώνουμε το κίτρινο καλώδιο πάνω σε μια απ τις δυο 
βίδες της ψυκτροθήκης. (εικ. 9) έπειτα συνδέουμε το μπλε καλώδιο πάνω στις ψύκτρες (DF)του 

δυναμού (εικ. 10) μετά συνδέουμε το κόκκινο καλώδιο στο «+» που βρίσκεται στο σασί του δυναμό ή 

σε οποιοδήποτε + του δυναμό (εικ. 11). Τέλος απογυμνώνουμε 2 πόντους το καφέ καλώδιο και το 
ενώνουμε μαζί με το καλώδιο που έρχεται από το σβηστήρι  ΟΝ/OFF (εικ. 12) του διακόπτη και τα 
τοποθετούμε μαζί μέσα στον ακροδέκτη να είναι ένα σώμα.(εικ. 13) 

 

                                                                          Εικόνα 9                                                                                       Εικόνα 10 



 

Εικόνα 11                                                                               Εικόνα 12 

   

                                                         Εικόνα 13 

 

Στο δυναμό που απεικονίζεται στην εικόνα 4: 

1. Σύνδεση δυναμό με πρίζα: Βιδώνουμε το μαύρο καλώδιο (γείωση) πάνω στο σασί του δυναμό.(εικ. 

14) και το κόκκινο καλώδιο στην έξοδο που αναγράφει «Β+». (εικ. 15) 

 

                                                                   Εικόνα 14                                                                                                   Εικόνα 15 

 



 

 

 

2. Σύνδεση δυναμό με ρυθμιστή 12 θέσεων: Βιδώνουμε το κίτρινο καλώδιο πάνω στη μια απ τις δυο 
βίδες της ψυκτροθήκης. (εικ. 16) Έπειτα συνδέουμε το μπλε καλώδιο στην επαφή που γράφει DF 

πάνω στη ψυκτροθήκη. (εικ. 17) μετά συνδέουμε το κόκκινο καλώδιο στο «+» που βρίσκεται στο σασί 

του δυναμό. (εικ. 18) τέλος απογυμνώνουμε το καφέ καλώδιο και το ενώνουμε μαζί με το καλώδιο 
που έρχεται από το σβηστήρι  ΟΝ/OFF (εικ. 12) του διακόπτη και τα τοποθετούμε μαζί μέσα στον 
ακροδέκτη να είναι ένα σώμα.(εικ. 13) 

 

 

Εικόνα 16                                                                                              Εικόνα 17 

 

                                                    Εικόνα 18                                                                                                 Εικόνα 19                                                                     


