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Instalační manuál - návod k použití
Prosíme, pozorně prostudujte!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- Zařízení vytváří vysoké napětí. Přestože je instalace velmi jednoduchá, nedoporučujeme
aby ji prováděly nezkušené osoby! Je nanejvýš vhodné, aby instalaci prováděl proškolený
odborník. Špatná nebo neodborná montáž může způsobit poškození elektroinstalace nebo
úraz elektrickým proudem.
- Nikdy nerozebírejte ani neopravujte předřadník (ballast) nebo kabeláž! Zařízení vytváří
vysoké napětí a poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem. Dovozce
ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé porušením izolace nebo modiﬁkací
výrobku.
- Předřadníky, výbojky i kabeláž instalujte bezpečně a pevně ke karosérii vozidla.
Zkontrolujte řádné upevnění před prvním spuštěním.
- Před demontáží výbojek, vyčkejte dostatečně dlouhou dobu než vychladnou.
- Světla zapínejte zásadně až po nastartování motoru. Šetříte tím baterii a její životnost.
Zapnuté světlomety před nastartováním mohou způsobit problémy se startováním,
případně vybití (zkrat) baterie.
- Nikdy se nekoukejte přímo do xenonových světlometů (nebezpečí poškození zraku)!
- Dbejte na správné nastavení světlometů tak, aby jste zbytečně neoslňovali protijedoucí
řidiče.
- Opravy a výměnu komponentů konzultujte s odborníkem. Nikdy se nepokoušejte zařízení
sami opravovat!
- V případě dopravní nehody neprodleně vypněte zapalování pro zabránění probíjení
vysokého napětí z poškozených komponent.

Popis výrobku:

Instalační postup:
(1) Otevřete kapotu a pro jednodušší montáž
vymontujte světlomety

U vozů, kde je dostatek
místa pro instalaci
není nutné světlomety
demontovat.

(5-1) Připojte výbojku k elektroinstalaci dle
následujících schémat

Gumová průchodka
Konektor
černý
červený

černý
červený

Konektor

Ballast
--------Předřadník

(2) Uvolněte zadní kryt a vyndejte původní žárovku

Gumová průchodka
zem (0V)
potkávací
světla
dálková světla

Konektor
černý
červený

Konektor

Ballast
--------Předřadník

(3) Do středu každého krytu vyvrtejte otvor o průměru 23mm pro průchodku kabeláže
zem (0V)

23 mm vykružovač
na otvory (vrták)
(4) Opatrně sejměte plastový kryt výbojky

Upozornění:
V průběhu instalace chraňte výbojku před poškozením.
Nedotýkejte se prsty skleněných částí výbojky. I drobné
nečistoty mohou zapříčinit poškození výbojky. Povrch
můžete vyčistit technickým lihem a jemným hadříkem.

dálková světla

potkávací světla

(6) Protáhněte kabeláž vyvrtaným otvorem v krytu a
zajistěte gumovou průchodkou. Kryt uzavřete.

(7) Připojte předřadník (ballast) ke kabeláži.

(5) Umístěte výbojky bezpečně do obou světlometů

Upozornění:
Ujistěte se, že konektory řádně „zacvaknou“
Upozornění:
Ujistěte se, že zajišťovací pružiny jsou řádně nasazeny ve
správné pozici a výbojka je chráněna proti vypadnutí
Obsah balení: (A) nebo (B) 2ks xenonových výbojek; (C) 2ks předřadníků (ballast) s kabeláží; (D) 2ks držáků
předřadníků; (E) kabelové vázací pásky; (F) 6ks šroubů. Sada pro motocykly - poloviční množství komponent.

(8) Vyzkoušejte správnou funkci světlometů
- jestliže se obě výbojky nerozsvítí současně nebo
blikají, může to být zapříčiněno nízkým proudem.
Překontrolujte stav autobaterie, případně ji vyměňte za
silnější (výkonnější).
Pozn.: Přestože příkon xenonových výbojek je za provozu až o 40% nižší, k
řádnému rozsvícení (zapálení výboje) potřebují krátkodobě proud až 10A!
Pojistky pro světlomety je vhodné nahradit za 15 A.

