Pokyny k montáži
•
•
•

Zadní LED světlo pro přívěs

•
•
•

Ujistěte, že kabely nejsou před montáží připojené k napájení
Připevněte světlo k přívěsu tak, aby byl způsob montáže v souladu s příslušnou legislativou.
Připojte jednotlivé barevné kabely následujícím způsobem:
Červený = brzdy
Bílý = Uzemnění
Žlutý = Směrovka
Zelený = Světlo
Nesprávná funkce světla, zejména pak směrovky může souviset u některých typů vozidel
s nízkým napětím.
Konzultujte s výrobcem nebo prodejcem Vašeho vozidla, zdali je rozšíření resp. dovybavení
možné.
Před každou jízdou ověřte funkčnost světla.

Údržba a čištění
Světlo lze čistit způsobem obvyklým pro čištění osobních vozidel.

Obj. č.: 128 96 29

Bezpečnostní pokyny
•
•
•

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zadního LED světla pro přívěs.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

•
•
•
•

Před použitím světla jej pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozeno, v žádném případě
jej nepoužívejte.
Neodborné modifikace či úpravy nejsou povoleny a to z důvodu homologace a bezpečnosti.
Jako zdroj napětí může být použit pouze 12 V zdroj stejnosměrného napětí
(se záporným pólem baterie na karosérii).
Zařízení nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že výrobek pracuje spolehlivě.
Pokud je reflektor či jeho připojení poničené, musí být zkontrolováno servisním technikem.
Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.
Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

Recyklace

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.

Účel použití

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Toto LED zadní světlo pro přívěsy je otřesu a voděodolné, bezúdržbové a mimořádně odolné.

Vlastnosti a technické údaje
•
•
•
•
•
•

4-kabelové připojení ke 12 V síti
Se 4 funkcemi: Zadní světlo, brzdové světlo, směrovka, osvětlení SPZ
Odolné plastové provedení s kvalitní povrchovou úpravou
Rychlá a bezpečná montáž
Šroubovatelné, rozteč děr: 55 mm
Rozměry: 105 x 98 x 36 mm
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