
                                           

Montage handleiding:

Demonteer als EERSTE de hoofdzekering bij de accu.
Als het voertuig spanningsloos is, monteer dan zo dicht mogelijk in de buurt van de koplamp en het contactslot, 
de stekkers, met de bedrading zoals hieronder beschreven.

Zwart= Massa – voertuig
Rood met zekeringhouder = Geschakelde voeding contactslot
Draadboom met platte witte stekker 3 delig naar koplamp:
Zwart = Massa koplampunit
Blauw = Groot licht (niet aanwezig bij sets met enkel dimlicht)
Wit     = Dim licht
Monteer met een (waterpomp) tang de 3M Scotchlok blokjes op de aangegeven bedrading.

Demonteer hierop de Scotchlok schuifstekkers.
Controleer nogmaals alle verbindingen.
Indien aanwezig, verwijder het plastic beschermhulsje van de Xenonlamp door deze een kwartslag naar links te 
draaien.
Monteer dan de Xenonlamp alleen met de bijgeleverde handschoen, in de lamphouder/fitting,
van de koplamp unit. (Kit SX01H4 montage in de Vespa S past erg nauw tussen tellerhuis)
Bij een Ba20d fitting zullen de oude contactlippen moeten worden verbogen of verwijderd.
Dit  is om de stekkers van de Xenonlamp moeiteloos door de fitting te voeren.
Per type scooter/brommer kan de fitting met de meegeleverde lampringenset,
worden aangepast van Ba20 naar Hs1/H4.
Zie hiervoor zijkant van de verpakking. (nvt bij kit SX01BPIA04/SX01H4/SX01H8)
Monteer de ballast met  bijgeleverde tire-rapps op een stabiele en droge plek.
Plaats als laatste weer de hoofdzekering terug bij de accu.
Start het voertuig en indien aanwezig, zet de lichtschakelaar op de stand dimlicht.
De set zal nu gaan opstarten en kan van dim naar grootlicht schakelen dmv de originele lichtschakelaar.
(niet mogelijk bij sets met enkel dimlicht)
Bij grootlicht verandert de lamp het lichtbeeld in de spiegel, niet in lichtsterkte.

Stel de koplamp opnieuw af, voor een correcte lichbundel.               

Kleuren scooter/brommer bedrading contactslot/geschakelde voeding*:
Piaggio/Gilera/Puch/Vespa/Derbi: wit Piaggio new Fly 2013>Oranje
Peugeot/Honda/Kymco/Sym: rood of zwart/wit                  
China scooters Baotian/Beeline/Berini/Cpi/Eberetti/Fosti/Floretti/Generic/Santini/Pronto/Turbho: zwart/wit

Technische gegevens:
Mini slim ballast  
Opstartspanning 23.000V (23KV)
Uitgang:35W
Nominaal:3.2 Amp (accu vermogen minimaal 5 ampere bij een 4 takt)
Werkspanning:9Vdc-16Vdc
Maximaal: 3.2 Ampe
Temp.bereik:-40C>+105C                   * Onder voorbehoud, fabrikanten kunnen de kleuren wijzigen



Zie onze website voor meer informatie: www.scoot-xenon.com


