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Instrukcja montażu M-TECH LED SET

PRZED INSTALACJĄ

WAŻNE UWAGI

1

2

Sprawdź, czy żarówka LED mieści się w gnieździe żarówki.

Potwierdź sposób instalacji oryginalnej żarówki:

a) Oryginalna żarówka jest zamontowana na    
     zewnątrz osłony;

b) Oryginalna żarówka jest wewnątrz plastikowej 
     obudowy.

A B

Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji zestawu LED

UWAGA
• Przed instalacją sprawdź czy nie ma zabrudzeń i uszkodzeń na żarówce LED, jeśli są - proszę zaniechać dalszej 

instalacji;
• Sterownik jest wodoszczelny i odporny na wysokie temperatury, nie zalecamy jednak instalacji na gorących  

powierzchniach;
• Sprawdź model żarówki przed instalacją;
• Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas całego procesu instalacji. 

Ostrzeżenie
• Przed instalacją upewnij się, że chipy są czyste;
• Nie patrz bezpośrednio w światło; 
• Nie dotykaj żarówki, gdy jest włączona. 

Inne
• Sprawdź, czy żarówki działają poprawnie, a na tablicy rozdzielczej nie wyświetla się komunikat o błędzie;
• Upewnij się, że osłona jest zamontowana prawidłowo;
• Nie wyginaj nadmiernie przewodów.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA3

HIGH/LOW BEAM KIT SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)

Żarówka x2 Instrukcja obsługi x1 Żarówka x2 Instrukcja obsługi x1

Zestaw przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi w UE! Użytkowanie na drogach publicznych 
w UE może spowodować odebranie prawa jazdy oraz utratę ubezpieczenia. Tylko dla OFF ROAD.
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4.2 Instalacja wewnątrz obudowy lampy

1. Przekręć klamrę w kierunku 
przeciwnym do wskazówek 
zegara i wyciągnij żarówkę. 
Zainstaluj żarówkę LED M-TECH 
do gniazda.

2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do 
zamontowania sterownika zastosuj 
opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.

3.Do zamontowania sterownika zas-
tosuj opaskę zaciskową lub taśmę 
dwustronną.

SINGLE BEAM (H7/H11/9005/9006/5202)5
5.1 Instalacja radiatora poza obudową

1. Wyciągnij oryginalną żarówkę 
i zastąp ją żarówką LED M-TECH.

2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do 
zamontowania sterownika zastosuj 
opaskę zaciskową lub taśmę dwustronną.

5.2 Instalacja radiatora wewnątrz obudowy

1. Wyciągnij oryginalną żarówkę 
i zastąp ją żarówką LED M-TECH.

2. Podłącz do oryginalnej wtyczki, 
do zamontowania sterownika zasto-
suj opaskę zaciskową lub taśmę 
dwustronną. Załóż osłonę.

HIGH/LOW BEAM KIT (H4/H13/9004/9007)4

1. Przekręć klamrę w kierunku 
przeciwnym do wskazówek 
zegara i wyciągnij żarówkę. 
Zainstaluj żarówkę LED M-TECH 
do gniazda.

2. Podnieś osłonę, wsadź żarówkę do 
gniazda, przekręć zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, upewnij się, że jest 
idealnie dopasowana.

3. Podłącz do oryginalnej wtyczki, do 
zamontowania sterownika zasto-
suj opaskę zaciskową lub taśmę 
dwustronną.

4.1 Instalacja radiatora poza obudową
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SINGLE BEAM H3, H16

1. Ściągnij osłonę i wyciągnij 
oryginalną żarówkę, wyciągnij 
podstawę H3 LED, za pomocą 
śrubokręta zamocuj ją  w orygi-
nalnej podstawie. W przypadku 
modelu H1- włóż całą żarówkę 
LED w gniazdo, do zamocow-
ania użyj oryginalnej klamry.

2. Dla modelu H3 - zamocuj oczko katody 
na gwint śruby.

Dla modelu H1 - podłącz przewód 
katody do metalu  w dowolnym miejscu 
w pojeździe, podłącz trzpienie anody.

3. Wsadź LED H3 do podstawy, 
przekręć zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara i upewnij się 
że jest dobrze dopasowana.

4. Wsadź cały sterownik łącznie 
z kablem wewnątrz obudowy lampy, 
zamontuj osłonę.

6.1 Instalacja radiatora wewnątrz obudowy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

RECYKLING

7

8

Gdy LED nie działa poprawnie
• Sprawdź, czy wtyczki są prawidłowo podłączone;
• Sprawdź, czy twój akumulator jest naładowany.

Do procesu produkcji tego produktu użyto materiałów nadających się do recyklingu. 

Oznaczenia na opakowaniu wskazują, że towar jest zgodny z normami Europejskimi 2002/96/EC. 

Prosimy o recycling zgodny, z obowiązującymi przepisami, w danym kraju.
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