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Gefeliciteerd met de aankoop van uw Vari-Met CDI module! Wij 

hopen dat u vele veilige en comfortabele kilometers zal maken met 

deze CDI module. 

De Vari-Met CDI is een digitale CDI in tegenstelling tot alle andere CDI 

modules die voor de Sparta-Met in omloop zijn. Deze digitale CDI heeft 

overduidelijk zijn voordelen maar is door zijn interne computer ook 

kwetsbaarder dan de reguliere CDI modules en gevoeliger voor 

mogelijke afwijkingen in het ontsteking systeem. 

In deze handleiding wordt volgens een stappenplan uitgelegd hoe de 

Vari-Met CDI module gemonteerd en gebruikt moet worden. Het volgen 

van dit stappenplan zal er voor zorgen dat de Vari-Met CDI module 

zonder problemen gebruikt kan worden. Hierbij wordt er wel vanuit 

gegaan dat u bekend bent met het werken aan de Sparta-Met motor. 

Bent u dit niet? Lees dan alsnog deze gebruiksaanwijzing én lees u goed 

in over de gestelde onderwerpen in deze gebruiksaanwijzing. De 

aangegeven stappen kunt u ook door een ervaren persoon voor u laten 

uitvoeren. 
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Zodra u in het bezit bent van een Vari-Met CDI module of 

een Vari-Met CDI module in gebruik heeft bevestigd u 

daarmee dat u de onderstaande voorwaarden gelezen heeft 

en ermee akkoord gaat. 

 
Let op! 

Omdat u een niet-goedgekeurde aanpassing aan uw voertuig maakt en 

mogelijk de maximale snelheid van uw voertuig de maximale 

constructiesnelheid overschrijdt kan het zijn dat uw voertuig onverzekerd is en 

de typegoedkeuring voor uw voertuig inclusief aanpassingen komt te 

vervallen. De Vari-Met CDI module is (net als alle andere niet-originele of 

aangepaste CDI modules) alleen voor gebruik op niet-openbare wegen. 

Raadpleeg de RDW en uw verzekeringsmaatschappij voor meer informatie 

indien u deze CDI module op de openbare weg wilt gebruiken. Ik ben als 

fabrikant en verkoper zijnde niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen 

schade in elke vorm dan ook bij het gebruik van deze CDI module. 

Let op! 

De Vari-Met CDI module is spatwaterdicht. Dit houdt in dat het rijden door 

kleine regenbuien of het buiten laten staan van de Sparta-Met geen probleem 

is in combinatie met het gebruik van deze CDI module. Het rijden door grote 

en/of diepe plassen wordt ten zeerste afgeraden en kan schade toebrengen 

aan de Vari-Met CDI module en/of uw Sparta-Met. Ook het onderdompelen 

van de Vari-Met CDI module in water of andere vloeistof zal de Vari-Met CDI 

module beschadigen. Het wordt afgeraden om met de Sparta-Met en al 

bijvoorbeeld de sloot in te rijden, dit zal schade aanbrengen aan de Vari-Met 

CDI module en aan uw Sparta-Met. 

Let op! 

De Vari-Met CDI module wordt zonder enige vorm van aansprakelijkheid of 

garantie verkocht en geleverd. Er wordt wél gegarandeerd dat er een werkend 

product wordt geleverd. Het correct installeren en gebruiken van de Vari-Met 

CDI module zal er voor zorgen dat u lang van deze CDI module kunt genieten.  

Let op! 

In de Vari-Met CDI module wordt met hoogspanning gewerkt. Het openen van 

de Vari-Met CDI module is zelfs na het afkoppelen van de bedrading gevaarlijk 

voor uw gezondheid, de hoogspanning blijft nog lang in de condensator 

opgeslagen en kan u een schok geven. 

Let op! 

Ik ben als fabrikant en verkoper zijnde niet aansprakelijk voor eventuele 

schade in welke vorm dan ook die ontstaat bij en door het gebruik van de Vari-

Met CDI module. 
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Stap 1: 
Er moet eerst worden gecontroleerd of het aanwezige ontstekingssysteem geschikt is 

voor de Vari-Met CDI. Alleen Prüfrex ontstekingssystemen zijn geschikt voor de Vari-

Met CDI module. De volgende ontsteking spoelen werken gegarandeerd samen met 

de Vari-Met CDI module: 

- De blauwe spoel 

- De bruine/rode spoel 

Motoplat ontstekingssystemen zijn niet geschikt voor de Vari-Met CDI module en 

kunnen mogelijk schade aan de CDI module toebrengen. Ook een combinatie van 

een Motoplat vliegwiel met een Prüfrex spoel zal niet goed werken met een Vari-Met 

CDI module. 

Het is ook belangrijk dat de juiste bougie gebruikt wordt in combinatie met de Vari-

Met CDI module. De CDI module is alleen geschikt voor bougies met een 

ingebouwde weerstand. Bij het gebruik van een bougie zonder weerstand kan de 

Vari-Met CDI module beschadigd raken en kan het ontstekingstijdstip zeer ver 

afwijken van de gegeven ontstekingscurve.  

De Vari-Met CDI module is met de volgende bougies getest en werkt daar goed mee: 

- BOSCH WR 10 FC 

- NGK XR4IX 

Indien er voor gekozen wordt om de vaak voorgeschreven NGK BP4 bougie te 

gebruiken zal er een bougiedop met een ingebouwde weerstand moeten worden 

gebruikt aangezien deze bougie géén ingebouwde weerstand heeft. De NGK BP4 

bougie zal in combinatie met een Champion PR05M bougiedop (met interne 

weerstand) wél goed functioneren met de Vari-Met CDI module. 
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Stap 2: 
Het is belangrijk dat het ontstekingssysteem in goede staat is. Controleer de 

bedrading en zorg er voor dat er geen kabelbreuk of slechte contacten aanwezig zijn 

in het systeem. Door kabelbreuk of slechte contacten kan de Vari-Met CDI module 

beschadigd raken. 

Ook is belangrijk dat het ontstekingssysteem goed is afgesteld. De afstand tussen de 

ontstekingsspoel en het vliegwiel moet gecontroleerd worden, deze afstand moet 

0,4mm zijn. (+- 0,05mm) Een correcte afstand tussen de ontstekingsspoel en het 

vliegwiel is belangrijk voor het correct functioneren van de Vari-Met CDI module. 

 

De elektrode-afstand van de bougie moet ook correct afgesteld zijn voor het correct 

functioneren van de Vari-Met CDI module. Deze afstand moet standaard 0,5mm zijn. 

Het vergroten van deze afstand kan voor opgevoerde motoren er voor zorgen dat de 

motor soepeler loopt en mogelijk meer vermogen heeft. Hierbij kan er voor een 

elektrode-afstand van tot wel 1,2mm gekozen worden. Op sommige motoren geeft dit 

juist een slechter resultaat en kan er beter worden gekozen voor de standaard 

elektrode-afstand. 
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Stap 3: 
Nu het zeker is dat het ontstekingssysteem geschikt is voor de Vari-Met CDI module 

én goed is afgesteld, kan de volgende stap gezet worden. Om de gegeven 

ontstekingscurve mogelijk te maken moet de positie van het vliegwiel ten opzichte 

van de krukas verdraaid worden. Doet u dit niet (correct) dan kan dit schade 

aanrichten aan de motor. 

Als eerst moet de zuiger op zijn Onderste Dode Punt (ODP) staan. Dit betekent dat 

de zuiger helemaal onderin de cilinder zit doormiddel van het draaien aan het 

vliegwiel totdat hij deze positie bereikt. Op diverse plekken op het internet staat 

uitgelegd hoe u het vliegwiel moet demonteren en monteren en hoe u het ODP vindt. 

Vervolgens demonteert u het vliegwiel waarbij de krukas op de ODP positie moet 

worden gehouden (belangrijk!). Hierna demonteert u ook de spie, deze wordt niet 

meer gebruikt. Met een tangetje kan de spie uit de krukas worden gehaald. 

Vervolgens zet u het vliegwiel weer op de krukas op de als volgend afgebeelde 

positie. Hierbij moet de rechter streep op het papier in lijn staan met het punt waar de 

twee carterhelften elkaar raken. 

 

Hierna moet de moer welke het vliegwiel op zijn plek houdt correct worden 

vastgedraaid. Dit resulteert in de volgende ontstekingscurve: 

 

 

 

(zie volgende bladzijde) 
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Stage 2(+) Stage 3(+) 

 
 

 

 

Stap 4: 
Het monteren van de Vari-Met CDI module is een simpele handeling. De oude CDI 

module moet worden ontkoppeld en de Vari-Met CDI module moet vervolgens 

aangekoppeld worden volgens de codering welke op de behuizing staat. 

B = blauw 

Z = zwart 

R = rood 

Tevens moet de Vari-Met CDI module correct in de plastic kap van de motor worden 

geplaatst. 
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Stap 5: (alleen voor Vari-Met CDI modules met een ingebouwde toerenbegrenzer) 

 

Als er voor een Vari-Met CDI module met een ingebouwde toerenbegrenzer (en dus 

snelheidsbegrenzer) is gekozen dan is deze stap van belang. Het gaat hier om de “+” 

modellen. 

De ingebouwde toerenbegrenzer begrenst de motor door middel van het verlaten van 

het ontstekingstijdstip en het weglaten van ontstekingspulsen het motortoerental. 

Deze begrenzing zorgt er voor dat de motor op ongeveer 6.000 toeren wordt 

begrenst. Met een NL overbrenging zorgt dit voor een maximale snelheid van 

ongeveer 28km/h, met een DE overbrenging zorgt dit voor een maximale snelheid 

van ongeveer 22km/h.  

De ingebouwde toerenbegrenzer wordt aangestuurd door middel van een zwart 

draadje dat uit de CDI module steekt. Vanaf het moment dat de motor gestart wordt 

staat de toerenbegrenzer standaard aan. Zodra het zwarte draadje ongeveer 10 

seconden lang met een lopende motor met de massa van de motor wordt verbonden, 

zal de begrenzer zichzelf uitschakelen tot het moment dat de motor uitschakelt wordt. 

Hierna moet de toerenbegrenzer weer opnieuw worden uitgeschakeld volgens het 

genoemde procedure.  

Het zwarte draadje mag alleen met de massa van de motor worden verbonden! Het 

verbinden van het zwarte draadje met iets anders dan de massa van de motor kan 

de CDI module beschadigen!  

 

Stap 6: 
De Sparta-Met is nu klaar om gebruikt te worden in combinatie met de Vari-Met CDI 

module. U kunt nu met een gerust hart de motor starten en genieten van uw Sparta-

Met. Deze stap is heel belangrijk. 

 

 


