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Zapojení konektoru Deutsch 6 pin (viz obrázek 1a)

1.  Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky
2.  Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou barvu do správného čísla dle 1. kroku.  
     Čísla 1., 3., 4., 6. - kladný pól  (+) , číslo 2. - záporný pól  (-)
3.  Vložené dutinky zajistěte předním krytem konektoru
4.  Vizuálně a manuálně zkontrolujte, zda je kompletace konektoru v pořádku
   

Světlo
Zadní vestavěný držák
Šroub M10 s maticí (velikost klíče 17 mm)
Kabelová průchodka

A.
B.
C.
D.

světla  N500 24V

DŮLEŽITÉ!
Přečtěte si pozorně všechny pokyny.

• Použití pouze pro 12V nebo 24V - dle typu světla.
• Světlo je homologováno pro provoz na pozemních komunikacích

Společnost NORDIC LIGHTS nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození v důsledku nesprávné 
instalace nebo použití.

Mechanická instalace:
1.  Upevněte světlo (A) na vozidlo pomocí zadního vestavěného držáku (B), šroubu a matice M10 (C). 

Manuál pro montáž a instalaci 

Date Changed by Modification Mark

9

200

3. Position light, BROWN

2. Ground,BLACK

1. Turn indicator,BLUE

4. High beam,RED

5. Plugged, Empty*

6. Low beam GREEN

Position light, BROWN
Ground,BLACK

Turn indicator,BLUE High beam,RED
Low beam GREEN

Position light

Ground

Turn indicator High beam

Empty*

Low beam

0

0

* In double ground models, this port is the second ground

Max tloušťka plechu 

A

B

C D

Zapojení (dutinka - grommet)

1.  Uvolněte šrouby (6 ks) na přední straně světla a vysuňte přední kryt.
2.  Prostrčte dva vodiče 1,0 mm2 gumovou průchodkou ke směrovce a na volné konce vodičů zalisujte konektory.
     Poté připojte ke směrovce.
3.  Připojte patici P43t na patici žárovky H4. Volné konce všech vodičů prostrčte skrz grommetovou průchodku
      mimo obal světla. 
4.  Světlo složte zpět dohromady a utáhněte šrouby na přední straně.
5. Na volné konce vodičů nalisujte konektor dle potřeby, např. konektor Deutsch 6-pin.
   



VÝROBCE
HERRMANS OY AB        MADE IN FINLAND  
NORDIC LIGHTS *is a registered trademark of the Herrmans Oy Ab Company.

VAT ID: FI17390930
nordiclights@nordiclights.com
www.nordiclights.com
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Elektroinstalace:
Pokud máte pochybnosti o správném elektrickém zapojení, nahlédněte do příručky vozidla nebo kontaktujte
výrobce, popř. autorizovaného dealera.

1.  Zkontrolujte zapojení konektoru Deutsch dle přiloženého návodu - viz zapojení konektoru.
2.  Odpojte autobaterii předtím, než začnete pracovat s elektrickými spoji.
3.  Připojte kladný pól (+) vodiče konektoru pomocí vhodné pojistky a spínače na kladný pól (+) zástrčky baterie.
4.  Připojte záporný pól (-) vodiče konektoru na záporný pól (-) zástrčky baterie.
5.  Připojte zpět baterie
6.  Zapojte konektor do svítidla NORDIC LIGHTS.
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5

3. Parkovací světlo (hnědý)
2. Záporný pól (černý)
1. Směrové světlo (modrý)

6. Potkávací světlo - low beam (zelený vodič)
5. Zadělaná (prázná)
4. Dálkové světlo - high beam (červený)

1.0mm² - 2.0mm²

Konektor

Dutinka

Vodič

Zadní část konektoru

Přední část konektoru

Čelní kryt

Vodiče

Vizuálně a manuálně zkontrolujte zda je kompletace konektoru 
v pořádku

Konektor zajistěte čelním krytem vložené dutinky

Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky
Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou 
barvu do správného čísla dle 1. kroku.  Čísla 1., 3., 4., 6. - kladný 
pól  (+) , číslo 2. - záporný pól  (-)

Záslepka
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