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NÁVOD K INSTALACI M-TECH LED KIT

PŘED INSTALACÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1

2

Zkontrolujte, zda LED žárovka zapadá do objímky žárovky

Potvrďte původní způsob instalace žárovky:

a) Originální žárovka je namontována vevnitř krytu;

b) Originální žárovka je uvnitř plastové  obalu.

A B

Před zahájením instalace sady LED si přečtěte pokyny.

Pozor:
• Před instalací zkontrolujte LED žárovku, zda není znečištěná a zda není poškozená - prosím, neinstalujte ji dále;
• Regulátor je vodotěsný a odolný vůči vysokým teplotám, nedoporučujeme však instalaci na horké povrchy;
• Před instalací zkontrolujte model žárovky;
• Ujistěte se, že je napájení vypnuto během celého procesu instalace.
Varování:
• Před instalací se ujistěte, že jsou čipy čisté;
• Nedívejte se přímo do světla;
• Nedotýkejte se zapnuté žárovky.
jiné:
• Zkontrolujte, zda žárovky fungují správně a zda se chybová zpráva nezobrazuje na palubní desce;
• Ujistěte se, že je kryt správně namontován;
• Nepřehýbejte nadměrně kabeláž.

OBSAH3

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

Pár LED žárovek x2

Uživatelská příručka x1

Pár LED žárovek x2

Uživatelská příručka x1

Sada je určena pouze pro použití v terénu v EU! Používání na veřejných komunikacích v EU může mít za následek odebrání 
řidičského průkazu a ztrátu pojištění. Pouze pro OFF ROAD.
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4.2 Instalace uvnitř pouzdra žárovky

1. Otočte svorku proti směru 
hodinových ručiček a vytáhněte 
žárovku. Namontujte žárovku M-
TECH LED do patice.

2. Připojte se k původní zástrčce, pomocí 
svorky nebo oboustranné pásky nainsta-
lujte ovladač

3. Pro montáž jednotky , použijte svorku 
nebo oboustrannou pásku.

SINGLE BEAM (H7/H11/9005/9006/5202)5
5.1 Instalace chladiče mimo skříň

1. Vytáhněte původní žárovku 
a nahraďte ji žárovkou M-TECH 
LED.

2. Připojte se k původní zástrčce, pomocí 
svorky nebo oboustranné pásky nainsta-
lujte jednotku.

5.2 Instalace chladiče uvnitř krytu

1. Vytáhněte původní žárovku a 
nahraďte ji žárovkou M-TECH LED

2. Připojte se k původní zástrčce, pomocí 
svorky nebo oboustranné pásky nainsta-
lujte jednotku. Nasaďte zpět kryt.

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

1. Otočte svorku proti směru 
hodinových ručiček a vytáhněte 
žárovku. Namontujte žárovku M-
TECH LED do patice.

2. Zvedněte kryt, vložte žárovku do ob-
jímky, otočte ji ve směru hodinových 
ručiček, ujistěte se, že dokonale zapadá.

3. Připojte se k původní zástrčce, po-
mocí svorky nebo oboustranné pásky 
nainstalujte řídící jednotku.

4.1 Instalace chladiče mimo skříň
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Single beam H3/H16

1. Sejměte kryt a vyjměte původní 
žárovku, vyjměte základnu 
LED H3, pomocí šroubováku ji 
připevněte k původní základně. 
U modelu H1- zasuňte celou LED 
žárovku do objímky a upevněte ji 
pomocí původní svorky.

2. U modelu H3 - připevněte katodové 
očko na šroubový závit.

U modelu H1 - připojte katodový vodič ke 
kovu kdekoli ve vozidle, připojte anodové 
kolíky.

3. Vložte LED H3 do základny, 
otočte ve směru hodinových 
ručiček, abyste se ujistili, že 
dobře sedí.

4. Vložte celou jednotku včetně kabelu 
do krytu žárovky, namontujte kryt.

6.1 Instalace chladiče mimo skříň

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

RECYKLACE

7

8

Pokud dioda LED nefunguje správně:
• Zkontrolujte, zda jsou zástrčky správně připojeny;
• Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

Ve výrobním procesu tohoto produktu byly použity recyklovatelné materiály.

Značení na obalu značí, že výrobek odpovídá evropským normám 2002/96 / ES.

Recyklujte prosím v souladu s předpisy země, ve které se nacházíte.
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