
Universālo vadu komplekts piekābes āķa uzstādīšanai.

Montāžas instrukcija

1. Ja nepieciešams, atvienojiet masas vadu no akumulatora.
2. Nodrošiniet piekļuvi transportlīdzekļa aizmugurējiem vadiem vai aizmugurējiem 
lukturiem.
3. Uzstādiet kontaktligzdu uz tā turētāja.  vadus no kontaktligzdas līdz pieslēguma vietām 
automašīnas elektriskās vadu sistēmai.

7 kontaktu kontaktligzdas savienojuma shēma:

      Nosaukums                        apzīmējums                 Krāsa

kreisā pagrieziena rādītājs             1 (L)                 melns / balts
miglas lukturis                               2 (54-G)           pelēks
masa                                               3 (31)               brūna
labā virziena indikators                  4 (R)                melns / zaļš
labās puses gaisma                         5 (58-R)           pelēka / sarkana
bremžu signāls                               6 (54)               melns / sarkans
stāvgaismas lukturi pa kreisi          7 (58-L)           pelēki / melni

4. Novietojiet galus ar vadiem melnā / baltā, pelēkā / melnā, pelēkā un brūnā krāsā pie  
stāvgaismas lukturiem pa kreisi.
Vadu komplekts ar melnu / zaļu, pelēku / sarkanu un melnu / sarkanu vadu ved uz labās 
puses gaismu, lai piestiprinātu kabeļu galus, izmantojot savienojumus uz automašīnas 
oriģinālajiem vadiem.
5. Piestipriniet kontaktligzdu ar gumijas joslu pie turētāja, lai vadi nesadalītos un 
nesabojātos.
6. Brūnais vads savienojas ar transportlīdzekļa zemi.
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