
cz DRL  LED světLa pro DEnní svícEní

           UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně prečtěte instrukce a  doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí
  být    nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových 
vozidel kategorie M a N s 12-ti voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené 
záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, 
používání, provoz 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 světla pro denní svícení obsahují vysoce výkonné LED diody s velmi nízkým proudovým odběrem. Vodotěsné prove-
dení umožňuje světla použít v exteriéru vozidla. Zapojením podle schématu zapojení získáte funkci automatického za-
pnutí/vypnutí LED světel. DRL jsou homologizované podle vyhlášky ECE R 87 (RL E4 000021, A02 E4 8009)

i. MONtáž 
1. Vyznačte montážní pozici - umístění světel musí být symetrické, poloha musí splňovat požadavky předpisu EHK č.48, 
odstavec 6.19.4 (viz. obrázek umístění)
2. vyvrtejte otvory s průměrem 4mm pro uchycení držáku světla
3. upevněte světla pomocí přiložených šroubů
4. nastavete úhel sklonu světla a dotáhněte šrouby
5. zapojte vodiče podle schématu zapojení

ii. schéMa ZaPOjeNÍ

žlutý vodič - připojte na kladný vodič 
                        parkovacího světla
Šedý vodič - připojte na zapalování
Černý vodič - připojte na kostru vozidla

schéMatU ZaPOjeNÍ DO řÍDÍcÍ jeDNOtky kteRá je V baLeNÍ!

UMÍstĚNÍ sVĚteL Na VOZiDLe
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SK DRL  LED svEtLá prE DEnné sviEtEniE

           UPOZORNeNie: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a  odporúčania uvedené v návode. Zariadenie 
           musí byť    nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do moto-
rových vozidiel kategórie M a N s 12 voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12 V a 
ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej 
inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným 
zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia, alebo elektrickej siete 
automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému 
servisu.

POPis ZaRiaDeNia
DRL svetlá pre denné svietenie obsahujú vysoko výkonné LED diódy s veľmi nízkym prúdovým odberom. Vodotesné preve-
denie umožňuje svetlá použiť v exteriéri vozidla. Zapojením podľa schémy zapojenia získate funkciu automatického za-
pnutia/vypnutia LED svetiel. DRL sú homologizované podľa vyhlášky ECE R 87 (RL E4 000021, A02 E4 8009)

i. MONtáž 
1. Vyznačte montážnu pozíciu - umiestnenie svetiel musí byť symetrické, poloha musí spĺňať požiadavky predpisu EHK 
č.48, odstavec 6.19.4 (viď. obrázok umiestnenia)
2. vyvŕtajte otvory s priemerom 4mm pre uchytenie držiaka svetla
3. upevnite svetlá pomocou priložených skrutiek
4. nastavete uhol sklonu svetla a dotiahnite skrutky
5. zapojte vodiče podľa schémy zapojenia

ii. schéMa ZaPOjeNia

žltý vodič - pripojte na kladný vodič 
                     parkovacieho svetla
sivý vodič - pripojte na zapaľovanie
Čierny vodič - pripojte na kostru vozidla

ľa schéMy ZaPOjeNia DO RiaDiacej jeDNOtky ktORá je V baLeNÍ!

UMiestNeNie sVetieL Na VOZiDLe
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UPOZORNĚNÍ: DRL sVĚtLa NikDy NePřiPOjUjte PřÍMO Na 12V. DRL sVĚtLa PřiPOjte PODLe UPOZORNeNie: DRL sVetLá NikDy NePRiPájajte PRiaMO Na 12V. DRL sVetLá PRiPOjte POD-


