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3. Position light, BROWN

2. Ground, BLACK

1. Turn indicator, BLUE

4. High beam, RED

5. Plugged, Empty*

6. Low beam GREEN

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

Zadní strana světla
Spodní vestavěný držák
Šroub M10 s maticí (velikost klíče 17 mm)
Vyvedený cca 20 cm dlouhý kabel s 
konektorem Deutsch 6-pin

A.
B.
C.
D.

světla  N520 12V a 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). 

     Poznámka: Nastavte držák na požadovaný úhel pred úplným utažením. Utahovací moment = 25±7 Nm (max.) 

Manuál pro montáž a instalaci 

Max tloušťka 
plechu 11 mm 
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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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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

1a)


	KL1401 + KL2001 - přední strana.pdf
	KL1401 + KL2001 - zadní strana

