Instalace
Odpojte autobaterii!

Univerzální montážní sada kabelů

Demontujte vnitřní čalounění a plastové kryty tak, abyste měli volný přístup ke kabelovým
svazkům vozidla.
Připevněte zásuvku na tažné zařízení.
Kabelový svazek elektroinstalace si připravte tak, že rozdělíte vodiče.
Dle barevného značení proveďte propojení jednotlivých vodičů.
Zkontrolujte správnost zapojení zkoušečkou.
Zamontujte čalounění a plastové kryty.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
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Barevné značení vodičů
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děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzální montážní sady kabelů.
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.
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V případě, že je řídící jednotka automobilu vybavena diagnostikou žárovek,
doporučujeme obrátit se na autorizovaný servis vozidla.

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
Sada kabelů včetně zásuvky je určena pro instalaci do automobilu jako součást tažného zařízení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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