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Vyhřívané rukojeti na čtyřkolku
Heat Demon ATV Clamp-On Heated Grip Kit
s přepínačem Hi/Low
Obj. číslo: 215049

NÁVOD K MONTÁŽI
POUŽITÍ:
Tyto vyhřívané rukojeti jsou určeny pro většinu modelů čtyřkolek Arctic Cat, Polaris, Honda, Yamaha,
Can-Am, Kawasaki, Suzuki a dalších se řídítky o průměru 22mm, a na většinu sněžných skútrů.
VAROVÁNÍ

TYTO RUKOJETI NEJSOU URČENY K MONTÁŽI NA MOTOCYKL a jiné stroje s otočnou plynovou rukojetí.
Toto vyhřívání je navrženo výhradně pro pevné rukojeti a ovládání plynu palcem.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Příkon: 40 W (2x 20W) / 14V

Obsah sady
 2 vyhřívané připevňovací rukojeti
 přepínač High/Low
 kabel
 imbusový klíč
 montážní materiál

Nářadí potřebné k montáži
- imbusový klíč (součástí sady)
- vrtačka + vrták Ø 21mm
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MONTÁŽ RUKOJETÍ
1.
2.

3.

4.

Stáhněte stávající rukojeti.
Očistěte povrch konců řídítek od zbytků, mastnoty a
nečistot. Pilníkem a smirkovým papírem odstraňte případné
nerovnosti.
Povolte šrouby vyhřívaných rukojetí a nasuňte rukojeti na
řídítka, tak, aby kabelové vývody směřovaly směrem ke
stroji. Ujistěte se, že šipka na rukojeti je umístěna nad
vývodem drátů a že směřuje dopředu.
Utáhněte šrouby na každé rukojeti dodaným imbusovým
klíčem. Přesvědčte se, že se rukojeti neprotáčejí.

Poznámka:
Pokud se rukojeť na řídítkách protáčí, rukojeť sundejte a obruste povrch řídítka brusným papírem.
Tím se vytvoří zdrsněný povrch s lepší adhezí.

MONTÁŽ PŘEPÍNAČE HI/LOW

Modrá
Bílá
Červený kabel 45cm
Kolébkový přepínač
Hi / Low

1. Odpojte kladný i záporný pól baterie,
záporný jako první.
2. V předem zvoleném místě vyvrtejte otvor
o průměru 21 mm pro přepínač Hi / Low.
3. Veďte kabely od vyhřívaných rukojetí podél
řídítek a zajistěte je pomocí přiložených
stahovacích pásků.
4. Připevněte ploché konektory (samičky)
k modrým a bílým kabelům.
5. Připojte kabely vyhřívání obou rukojetí
k přepínači. Pak zatlačte přepínač Hi / Low
do předvrtaného otvoru.

Poznámka:
Doporučujeme montovat přepínač Hi / Low na svislo, aby voda mohla zevnitř přepínače dobře odtékat.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
1. Vyhledejte 12V napájecí kabel palubní
instalace, který je ovládaný spínací
skříňkou.
2. S použitím červeného zářezového
konektoru veďte červený 45 cm kabel
k přepínači. Plochými kleštěmi
zamáčkněte kovový zářezový element
do roviny s horní plochou konektoru a
přiklopte kryt konektoru až zacvakne.
Tím dojde k dokonalému spojení vodičů.

Červený
zářezový
konektor

Zemnící
kabel
Hi / Low

Červená
Modrá
Bílá

Červený kabel 45cm

Kolébkový
přepínač
Hi / Low

Červený
zářezový
konektor

3. Pomocí druhého červeného zářezového
konektoru přiveďte k přepínači Hi / Low
zemnící kabel.

4. Připojte akumulátor zpět. Rukojeti by
měly dosáhnout maximální teploty
vyhřívání po cca 15 - 20 min.

12V napájecí
kabel

VAROVÁNÍ
NENECHÁVEJTE ZAHŘÍVAJÍCÍ SE RUKOJETI BEZ DOHLEDU!!!
Pokud by se vyhřívání zahřálo příliš, mohlo by se spálit.
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