
          UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a  doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalova-
             né a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových vozidel kategorie M a N s 12 anebo 
24 voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12/24 V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce 
nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování nebo ovládání výrobku odlišně od návodu 
na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě 
automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS ZAŘÍZENÍ
DRL 9V-5W je spojení mlhového světla a DRL světla pro denní svícení. Světlo obsahuje 1x 3W LED diodu na denní svícení a 1x 5W LED diodu jako ml-
hové světlo. Vodotěsné a anti-vibrační provedení umožňuje světla použít v exteriéru vozidla a použité materiály splňují požadavky REACH / ROHS/ 
PAHS. Zapojením podle schématu získáte funkci automatického zapnutí/vypnutí DRL světel a pomocí přídavného vypínače je možné zapnout/vypno-
ut přední mlhová světla. DRL světla s mlhovými světly jsou homologované podle vyhlášky ECE R87/R7/R19/R10.

I. MONTÁŽ 
DRL 9V-5W jsou určené na montáž místo původních předních mlhových světel nebo v případě, že vozidlo není vybavené předními mlhovými světly 
na místo, které splňuje požadavky předpisu EHK č.48, odstavec 6.19.4 (viz. obrázek umístění). Umístění světel musí být symetrické. V interiéru vozidla 
umístněte vypínač na zapínání předních mlhových světel integrovaných v DRL světlech. Světla se prodávají ve dvou variantách podle způsobu uchy-
cení a průměru.

II. SCHÉMA ZAPOJENÍ
1. Měřícím přístrojem najdete všechny potřebné vodiče k zapojení DRL světel
2. Odpojte záporný pól akumulátoru
3. Připojte bílý vodič z řídící jednotky DRL světel na zapalování vozidla „15“
4. Připojte žlutý vodič z řídící jednotky DRL světel na spínaný kladný pól parkovacích světel (po zapnutí parkovacích světel se na vodiči objeví +12/24V)
5. Připojte černý vodič z řídící jednotky DRL světel na kostru vozidla 
6. Vodiče v ochranné bužírce připojte na vypínač mlhových světel. Pokud využíváte na zapínání mlhových světel původní vypínač, ovládací vodič připojte podle 

schématu (dodržte polaritu vodiče)
7. Připojte záporný pól akumulátoru

Poznámka: pokud chcete použít na zapínání mlhových 
světel originální vypínač ve vozidle, v napájecí kabeláži 
k dodávanému vypínači se nachází červený vodič, na který 
když přivedete +12/24V, tak zapnete mlhová světla v DRL 9V-5W. 

UMÍSTĚNÍ SVĚTEL NA VOZIDLE

CZ DRL 9V-5W  LED SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ S INTEGROVANÝM MLHOVÝM SVĚTLEM
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