
1603-140911

Käyttöohjeet:

Sisällys:
1 x varoituspaneeli 1 x asennus- ja käyttöohjeet  4 x tiivisteet
2 x kiinnikkeet  4 x #304-asennusruuvit (M8 x 15 mm)

DC12V
Tuotenro1.1 13.2

Jännite (DCV)
 Huippuvirta (A)  Huipputeho (W)  1603-140911

1603-140911

LED-VAROITUSVALO
ASENNUSOHJEET

JOS NÄITÄ TURVATOIMENPITEITÄ JA -OHJEITA EI NOUDATETA,
SEURAUKSENA VOI OLLA TUOTTEEN TAI AJONEUVON VAURIOITUMINEN JA/TAI
KULJETTAJAN JA MATKUSTAJIEN HENKILÖVAHINKO

Turvallisuusvaroitus:
1. Tämän tuotteen asianmukainen asennus edellyttää, että asentaja tuntee hyvin autoteollisuuden 

elektroniikkaa, järjestelmää ja toimenpiteitä.
2. Jos tämän tuotteen asennus edellyttää reikien poraamista, asentajan TÄYTYY varmistaa, ettei poraus 

vahingoita auton komponentteja tai muita tärkeitä osia. Tarkista asennuspinta molemmilta puolilta 
ennen porauksen aloittamista. Poista lisäksi reikien purseet ja mahdolliset metallisirut tai -jäämät.

3. Älä asenna tätä tuotetta tai reititä mitään johtoja turvatyynyn laukeamisalueelle. Turvatyynyjen 
laukeamisalueelle asennetut tai sijoitetut varusteet vahingoittavat tai heikentävät turvatyynyn tehoa tai 
muuttuvat ohjuksiksi, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisätietoja turvatyynyjen 
laukeamisalueesta on auton omistajan ohjekirjassa. Käyttäjä/asentaja ottaa täyden vastuun oikean 
asennuspaikan määrityksestä käyttämällä perusteena kaikkien autossa olevien matkustajien parasta 
mahdollista turvallisuutta.

4. Älä yritä aktivoida tai ohjata tätä laitetta vaarallisessa ajotilanteessa.
5. Tämä tuote sisältää joko vilkkuvaloja, halogeenivaloja tai suuritehoisia LED-valoja tai niiden 

yhdistelmän. Älä katso suoraan näihin valoihin. Silmät voivat sokeutua hetkellisesti ja/tai vahingoittua.
6. Käytä ulkolinssin puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Muiden kemikaalien käyttö voi aiheuttaa 

linssiin halkeamia (säröilyä) ja haalistaa väriä. Tällöin linssien teho heikentyy merkittävästi. Tarkasta 
tämä tuote ja käytä sitä säännöllisesti asianmukaisen toiminnan ja asennuksen varmistamiseksi. Älä 
puhdista tuotetta painepesurilla.

7. On suositeltavaa säilyttää näitä ohjeita turvallisessa paikassa ja käyttää niitä suoritettaessa tämän 
tuotteen huoltoa ja/tai uudelleenasennusta.

8. Tämän tuotteen ihanteellinen teho edellyttää, että suojamaahan tehdään toimiva sähköliitäntä. 
Suositeltavan menettelyn mukaan tuotteen maadoitusjohto liitetään suoraan NEGATIIVISEEN (-) 
akkunapaan.

Virran kytkeminen päälle/pois

Tilakytkin

Tupakansytytinkytkin 12/24 V 10 A

Toiminnot:   
1.  Tupakansytyttimen ohjaus
 A. Virta PÄÄLLE/POIS
 B. Tilakytkin: Siirtyminen seuraavaan välähdysmalliin
Välähdysmallit: 8 vilkkumismallia valittavissa
2.  Alennettu puolitehotila: Painamalla tilapainiketta yli 5 sekunnin ajan voit siirtyä puolitehotilaan. 

Asennus:
1. Aseta yksikkö asennuspinnalle.
2. Merkitse asennusreikien porauskohdat. Varmista, ettei poraus voi vaurioittaa auton osia.
3. Poraa #304-metalliruuveille tarkoitetulla terällä kaksi asennusreikää, joissa halkaisija A Φ8,5 mm. 

Lisäksi on porattava johtojen läpivientireiät. Poista purseet huolellisesti kaikista rei’istä.
4. Pujota johdot tiivisteessä olevien reikien ja asennuspinnan läpivientireikien läpi. Kiinnitä valon pää 

asennuspintaan.

Tekniset tiedot:
Koko: 400 mm pituus x 300 mm leveys x 105 mm korkeus kiinnikkeiden kanssa
Koko: 400 mm pituus x 300 mm leveys x 66 mm korkeus ilman kiinnikkeitä
R65 TA luokka 2 ja R10-hyväksynnät
IP67
Syöttöjännite: 12–24 V DC;
Linssin väri: kirkas linssi
Mukana magneetit (magneettiasennus sopii VAIN käyttöön paikalla ollessa. Autoa ei saa ajaa, jos paneeli 
on asennettu vain magneeteilla.)


