
Česky -Děkujeme, že jste si vybrali produkt SW-MOTECH.
Pozorně čtěte následující návod během montáže. Nepozorné
zacházení může vést k poškození motocyklu nebo může
ohrozit řidiče! Dodržujte montážní návod podle instrukcí.

Tento produkt je vyroben pro motocykly v originálním stavu.
Kompatibilita s výrobky od jiných výrobců není zaručena.
Instalace tohoto produktu může změnit pohodlí při řízení
nebo dokonce stabilitu Vašeho motocyklu. Instalace tohoto
produktu může vyžadovat dobré technické znalosti. Pokud si
nejste jistí, navštivte specializovanou dílnu.

Dodržujte montážní instrukce podle návodu. SW-MOTECH
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené
nesprávnou montáží a manipulací s výrobkem.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Dodržujte všechny předpisy pro danou zemi, zda-li je pro tento
výrobek platná homologace. Zkontrolujte také jestli je nutné mít
tento výrobek zapsán v dokladech k motocyklu.

Příprava: Pozorně čtěte montážní návod a ujistěte se, že
všechny potřebné komponenty k instalaci máte k dispozici.
Ujistěte se, že nemáte klíč v zapalování. Pokud je to nutné,
nechte motor vychladnout, odpojte baterii při práci s
elektronikou. Zamezte pádu motocyklu při instalaci, dejte jej na
hlavní stojan nebo specializovaný stojan určený k tomu. Ujistěte
se, že máte správné nářadí. Montáž nedělejte sami, mějte další
osobu s sebou.
Montáž: Všechny odejmuté části motocyklu musí být správně
nainstalovány zpět. Používejte správné střední lepidlo na závity.
Pozorně čtěte návod a dbejte na pokyny.
Kontrola: Po instalaci zajistěte nerušenou volnost pohybu a
správné funkce všech částí motocyklu. Kabely nesmí být
zkrouceny nebo jinak poškozeny. Světla ani registrační tabulky
nesmí být zakryty. Před jízdou zkontrolujte správnou funkčnost
všech částí motocyklu a správné usazení všech uvolnitelných
částí a spojů.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že kabeláž není poškozena!
Dávejte pozor při manipulaci s kabeláží. Ujistěte se, že
řídítky lze zatáčet bez potíží (natažení kabelů aj.). Kabeláž
nesmí přijít do styku s pohyblivými a horkými částmi
motocyklu. Hodně el. příslušenství na motocyklu může 
zapříčinit nedostateční dobíjení baterie.

EVO mlhová světla
EVO dálková světla

MONTÁŽNÍ NÁVOD
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Položka
EVO mlhová světla
EVO mlhová světla
Šroub
Podložka
Zajišťovací podložka

Kabeláž včetně mont. materiálu
Vypínač včetně mont. materiálu

EVO dálková světla
EVO dálková světla
Šroub
Podložka
Zajišťovací podložka

Kabeláž včetně mont. materiálu

Vypínač včetně mont. materiálu

SEZNAM DÍLŮ



MONTÁŽ

Umístěte LED mlhová / dálková
světla (1) na SW-Motech "light
clamp" držák světel (prodáváno
samostatně) nebo na "light
mount" montážní body a
zajistěte šrouby. Utáhněte
podle utahovacích momentů
uvedených v seznamu dílů.
Použijte lepidlo na závity.

Nastavte úhel sklonu světel
pomocí označených šroubů v
montážním adaptéru

Montážní bod "light mount" Držák světel

Nastavení úhlu



MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ: Montujte s
extrémní opatrností. Zajistěte
kabeláž od drhnutí a skřípnutí.
Montáž provádějte s vypnutým
zapalováním! Kabeláž se
nesmí dotýkat horkých a
pohyblivých částí motocyklu.

Odpojte baterii!

Montáž: Bílý kabel patří na
kladný pól baterie. Černý kabel
patří na záporný pól baterie.

Zajistěte kabeláž stahovací
páskou k orig. kabeláži
motocyklu.

Použijte konektor k zapojení
kabeláže (5) na kladný pól
zapalování, jak je ukázáno na
obrázku.

Zasuňte kabeláž do
rychlospojky. Zavřete
(zmáčkněte) kabelovou
rychlospojku, jak je ukázáno na
obrázku.

Ujistěte se, že relé je zajištěné
a je zabráněno, aby přišlo ke
styku s vodou.

Řídítka

MONTÁŽ

ZelenáZelený  kabel připojte na 
+12V, zapínaní  klíčkem 
zapalování

UPOZORNĚNÍ

Po montáži proveďte kompletní
kontrolu světel a svítivosti!

Černá Bílá

Baterie

Návrh montáže




