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Vyhrievané rukoväte na štvorkolku
Heat Demon ATV Clamp-On Heated Grip Kit
s přepínačem Hi/Low
Obj. číslo: 215049

NÁVOD K MONTÁŽI
POUŽITIE:
Tieto vyhrievané rukoväte sú určené pre väčšinu modelov štvorkoliek Arctic Cat, Polaris, Honda, Yamaha,
Can-Am, Kawasaki, Suzuki a ďalších s riadidlami o priemere 22mm, a na väčšinu snežných skútrov.
VAROVANIE

TIETO RUKOVÄTE NIE SÚ URČENÉ K MONTÁŽI NA MOTOCYKEL a iné stroje s otočnou plynovou
rukoväťou. Toto vyhrievanie je navrhnuté výhradne pre pevné rukoväte a ovládanie plynu palcom.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Príkon: 40 W (2x 20W) / 14V

Obsah sady
 2 vyhrievané pripevňovacie rukoväte
 prepínač High/Low
 kábel
 imbusový kľúč
 montážny materiál

Náradie potrebné k montáži
- imbusový kľúč (súčasťou sady)
- vŕtačka + vrták Ø 21mm
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MONTÁŽ RUKOVÄTE
1. Stiahnite existujúce rukoväte.
2. Očistite povrch koncov riadidiel od zvyškov, mastnoty a
nečistôt. Pilníkom a brúsnym papierom odstráňte prípadné
nerovnosti.
3. Povoľte skrutky vyhrievaných rukovätí a nasuňte rukoväte na
riadidlá tak, aby káblové vývody smerovali smerom k stroju.
Uistite sa, že šípka na rukoväti je umiestnená nad vývodom
drôtov a že smeruje dopredu.
4. Utiahnite skrutky na každej rukoväti dodaným imbusovým
kľúčom. Presvedčte sa, že sa rukoväte nepretáčajú.

Poznámka:
Ak sa rukoväť na riadidlách pretáča, rukoväť zložte a obrúste povrch riadidla brusným papierom.
Tým sa vytvorí zdrsnený povrch s lepšou adhéziou.

MONTÁŽ PŘEPÍNAČA HI/LOW

Modrá
Bílá
Červený kabel 45cm
Kolébkový přepínač
Hi / Low

1. Odpojte kladný i záporný pól batérie,
záporný ako prvý.
2. Na predom zvolenom mieste vyvŕtajte otvor
o priemere 21 mm pre prepínač Hi / Low.
3. Veďte káble od vyhrievaných rukovätí pozdĺž
riadidiel a zaistite ich pomocí priložených
sťahovacích pásikov.
4. Pripevnite ploché konektory (samičky)
k modrým a bielym káblom.
5. Pripojte káble vyhrievania oboch rukovätí
k prepínaču. Potom zatlačte prepínač Hi / Low
do predvŕtaného otvoru.

Poznámka:
Odporúčame montovať prepínač Hi / Low na zvislo, aby voda mohla zvnútra prepínača dobre odtekať.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
1. Vyhľadajte 12V napájací kábel palubnej
inštalácie, ktorý je ovládaný spínacou
skrinkou.
2. S použitím červeného zárezového
konektoru veďte červený 45 cm kábel
k prepínaču. Plochými kliešťami
zatlačíte kovový zárezový element
do roviny s hornou plochou konektoru a
priklopte kryt konektoru až zacvakne.
Tým dôjde k dokonalému spojeniu
vodičov.

Červený
zárezový
konektor

Uzemňovací
kábel
Hi / Low

Červená
Modrá
Biela

Červený kábel 45cm

Kolískový
prepínač
Hi / Low

Červený
zárezový
konektor

3. Pomocou druhého červeného zárezového
konektoru priveďte k prepínaču Hi / Low
uzemňovací kábel.

4. Pripojte akumulátor späť. Rukoväte by

12V napájací
kábel

mali dosiahnuť maximálnej teploty
vyhrievania po cca 15 - 20 min.

VAROVANIE
NENECHÁVAJTE ZAHRIEVAJÚCE SA RUKOVÄTE BEZ DOHĽADU!!!
Ak by sa vyhrievanie zahrialo príliš, mohlo by sa spáliť.

Dovozca
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