
                           

 

LED světla pro denní svícení Dino LED       

 

 
 
Obj. č. 85 78 93 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED světla pro denní svícení Dino LED. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

 

Vlastnosti 
• 18 LED v každém světle 
• Pro vozidla napájenými autobaterií 12 V 
• Univerzálně použitelné LED světlo pro denní svícení 
• Úhlově nastavitelný přídržný třmen 
• Plastové pouzdro 
 
 

Rozměry pro instalaci 
• Hloubka: 36 mm 
• Průměr: 90 mm 
 
 

Rozsah dodávky 
• 1 pár LED světel pro denní svícení  
• Návod k montáži s nákresem 
 
 

 

Popis funkcí 
• Automatické zapínání a vypínání 
• Připojení k elektrickému napájení se provádí na svorce 15 
 

Pokyny pro instalaci 
Před samotnou montáží si nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Pakliže si nejste jisti správnou 
montáží sady světel, obraťte se na specializovanou firmu nebo požádejte o radu odborníka.  

Připojení k elektrickému napájení se provádí na svorce 15. K tomu je nutná odborná znalost 
elektrického schéma u konkrétního vozidla. Po samotné instalaci světel dostatečně ověřte,  
že je funkce světel bezporuchová a nedochází k žádnému chybovému stavu (varovné indikátory  
na přístrojové desce).  

Před montáží odpojte autobaterii. Poté, co se dokonale seznámíte se schématem zapojení, přejděte 
k samotné instalaci. Světla pro denní svícení v žádném případě nenahrazují potkávací světlomety  
(za soumraku nebo za tmy). Jízda s parkovacími světly je dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích zakázána. Pouze při montáži a použití podle tohoto návodu jsou světla pro denní 
svícení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích (světla pro denní svícení  
se vypnou při zapnutí parkovacích světel / potkávacích světel/ dálkových světel / mlhových světel). 
V žádném případě světla pro denní svícení mechanicky nijak neupravujte ani neměňte žádné  
funkce (blinkr, dálková světla nebo podobně) použití. 

Montáž 
Před montáží odpojte startovací baterii. Elektrické připojení provádějte podle nákresu na obalu sady. 
Doporučujeme provést vždy zkušební instalaci a následně vyzkoušet, zda připojení na svorku 15 /  
a zapalování nevede k chybovým stavům systému. Vždy doporučujeme svorku 15 jistit 3 A (není 
součástí sady a lze objednat), pokud není stanoveno v elektrickém zapojení jinak.  

Znovu připojte startovací baterii a proveďte test funkce: 

1. Vypněte zapalování – světla zhasnou 
2. Zapněte zapalování – světla se rozsvítí 
3. Při nastartovaném motoru: zapněte parkovací světla, potkávací světla, dálková světla, mlhová 

světla – světla pro denní svícení musí okamžitě bez prodlení vypnout. Pouze při zařazení 
zpátečky / zapnutí výstražných světel (ostatní osvětlení vozidla je vypnuté) se světla pro denní 
svícení rozsvítí.  

 

Světla připevněte a nasměrujte podle schématu na obalu sady. Světla musí být vždy upevněna 
vodorovně (obzvlášť úchyty). Panely LED světel musí být kolmo k vozovce. Po dokončení montáže 
bude zřejmě zapotřebí znovu zadat kód autorádia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozměry:     Správné umíst ění: 

 

 

 
 

Recyklace 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných předpisů. 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte tak k jeho ochran ě! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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