
Sada pro podsvícení motocyklu

LED  podsvícení  motocyklu  s  palubním  napětím  12V.  LED  diody  jsou  napájeny

měničem, který vytváří stabilní a bezpečný napájecí  proud pro LED. Navíc má ochranu

proti krátkodobému přepětí vznikajícímu například při startování.

Obsah balení

• 6ks LED na 1,5m vodičích (12ks LED)* 
• Napájecího měniče
• Sady stahovacích pásků
• 7ks lepící pásky pro přichycení LED k rámu, nebo kapotáži (14ks)*
• Návod k použití

Technické údaje

Napájecí napětí : 12 V 
Výstupní proud : max. 190mA. (380mA*)
Spotřeba zařízení : 3W (6W*)
Svítivost : 15000mcd/LED

Ochrana proti přepólování, přepětí, a nadproudu.

*) Větší varianta s 12-ti LED

Montáž

Připevněte  krabičku  s  vypínačem  na  vhodné  místo.  Poté  rozmístěte  LED  na
požadovaná místa a připevněte přiloženou lepící páskou,  stahovacími pásky, nebo jiným
vhodným způsobem. Lepící páska je voděodolná a spolehlivě LED udrží. Před přilepením
obě styčná místa důkladně odmastěte lihem a nechte oschnout. Po přilepení styčná místa



silou přitlačte. Páska tak lépe přilne. Kabely ani LED diody se nesmí dotýkat výfuku a částí
teplejších než 90°C. Od výfuku a nejteplejších částí motoru (válec) nechte raději několik
centimetrů mezeru. Těsně u každé LED diody je tvrdý drát, který lze ohnout a namířit
LEDku do požadovaného místa. LED jsou voděodolné, vypínač je ošetřen vodoodpudivou
vazelínou. Nakonec připojte k baterii.

Bezpečnostní pokyny

• Zařízení neupravujte, nepozměňujte.
• Připojujte pouze na napětí, na které je zařízení určeno.
• Nepatří do rukou dětem.
• Dbejte  na  kvalitně  provedenou  montáž,  zejména  pak  po  elektrické  stránce.  Při

nekvalitně provedené montáži může dojít k poškození tohoto, nebo jiného zařízení
na motocyklu.

Řešení problémů

Pokud zařízení nereaguje, nejeví známky funkce :

• Zkontrolujte, zda jsou dobře připojeny napájecí vodiče k baterii, případně zda není
vybitá.

• Dále překontrolujte veškeré konektory a vypínač.

Pokud některé LED nesvítí:

• Pokud nastane tato závada, zařízení nepoužívejte. Došlo by k poškození ostatních
LED.

• Zkontrolujte, zda není poškozen vodič k některé z LED diod. 

Záruční doba

Záruční doba je 2 roky. V případě reklamace se obraťte na výrobce nebo prodejce zařízení.

• Zařízení není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Je určeno pouze
pro tuningové účely mimo veřejné komunikace.

• Vyrobeno v České Republice.

Vysloužilé zařízení odevzdejte v místech 
určených pro sběr elektroodpadu. Obal 
vhoďte do příslušného kontejneru 
na tříděný odpad.

Zařízení neobsahuje nebezpečné materiály dle směrnice RoHS.

Výrobce

LSK Motorcycle electronics
Jakub Vocelka Květoslava
Mašity 248, Všenory
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