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Montage handleiding Led R3 kit SX01LEDR3:  
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Led R3 kit. 
Deze compacte led koplamp kit levert bij dimlicht 4800 lumen.  
Een zeer heldere lichtbundel met de hoogste licht opbrengst in zijn klasse.  
Voordelen van deze kit is de compacte inbouw maat, het zeer lage energie verbruik, 
en de extreem lange levensduur van 30.000 uur! 
Door de kleine afmeting en het ontbreken van het bekende (logge) koellichaam aan de achterzijde van deze 
unieke Led R3 koplamp kit, zal deze kit probleemloos in de meeste scooters en of brommers, 
gemonteerd kunnen worden. 
Monteren is dan ook zeer snel en makkelijk zelf te doen met de meegeleverde plug & play draadboom. 
De opgewekte warmte van de Led R3 lamp zal worden afgevoerd aan de achterzijde van de Led lamp, 
door de drie koperen litze strippen.  
Van belang is dan ook dat er genoeg luchtstroming zal zijn om de Led lamp genoeg te kunnen koelen.  
Deze Led R3 koplamp kit is dan ook niet geschrikt om te monteren in een dichte (koplamp) behuizing. 
Aansluit spanning voor deze kit is 12-24Vdc.  
 
Montage volgorde:  
Montage van de draadboom type H4/Hs1/Ba20d  
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 meegeleverde draadboom met de stekkers zoals hieronder beschreven.  
Grijs= Geschakelde voeding op contactslot monteren met 3M Scotchlok blokje.  
Zwart= Monteren op massa met 3M Scotchlok blokje. (eventueel massa op koplamp)  
Uiteinde van de draadboom:  
Deze zijde aansluiten op de originele lichtschakelaar, bij voorkeur met een uit-stand.  
Grijs= Voeding lichtschakelaar met 3M Scotchlok blokje. 
Paars= Dimlicht lichtschakelaar met 3M Scotchlok blokje. 
Bruin= Grootlicht lichtschakelaar met 3M Scotchlok blokje. 
Witte brede stekker 3 polig dient later aangesloten te worden op de 3 polige stekker van de Led lamp.  
De oude aansluiting op de lichtschakelaar komt hiermee te vervallen! (oude bedrading doorknippen/afsluiten) 
———————————————————————————————————————————————————————— 
Montage van de draadboom type H7/H8/H11 
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 meegeleverde draadboom met de stekkers zoals hieronder beschreven.  
Grijs= Geschakelde voeding op contactslot monteren met 3M Scotchlok blokje.  
Zwart= Monteren op massa met 3M Scotchlok blokje. (eventueel massa op koplamp)  
Uiteinde van de draadboom:  
Deze zijde aansluiten op de originele lichtschakelaar, bij voorkeur met een uit-stand.  
Grijs= Voeding lichtschakelaar met 3M Scotchlok blokje. 
Paars= Dimlicht lichtschakelaar met 3M Scotchlok blokje. 
Witte brede stekker 2 polig dient later aangesloten te worden op de 2 polige stekker van de Led lamp.  
De oude aansluiting op de lichtschakelaar komt hiermee te vervallen! (oude bedrading doorknippen/afsluiten)  
 
Monteer met een (waterpomp) tang de 3M Scotchlok blokjes op de aangegeven bedrading. 
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Demonteer de oude gloeilamp uit de koplamp unit.  
Monteer daarna de Led R3 lamp voorzichtig in de koplamp unit.  
Voer de aangegoten bedrading van de Led lamp door meegeleverde rubberen afdek ring/tule.  
Monteer de rubber afdek ring/tule om de koper Litze. 
Indien nodig oude rubberen afdekking op behuizing pas maken zodat de rubber afdek/tule ring netjes afdicht.  
(Correcte passing is minder kans op vocht en condens)  
 
Sluit de drie of tweevoudig platte witte stekker aan op de reeds eerder aangesloten draadboom.  
Plaats de hoofdzekering bij de accu terug in de zekering houder.  
Zet het contactslot en de aanwezige lichtschakelaar op de stand ON. 
Het is verstandig de Led R3 kit eerst te testen voordat alle onderdelen weer worden gemonteerd.  
Als laatste adviseren wij om de koplamp unit goed af stellen zoals hieronder weergegeven. 
Hiermee voorkomt u het verblinden/hinderen van de medeweggebruikers.(strafbaar)  

      

*Monteer de Led R3 kit alleen met meegeleverde draadboom en aangegoten 3M Scotchlok blokjes.  
 zonodig een overspanning beveiliging SX01OV op de accu, om piekspanningen te voorkomen.  
Bij het niet opvolgen van het montage advies, zal de elektronica onherstelbaar beschadigen! 
 
 
 
 
Technische gegevens:   
  
Input:12-24Vdc 
Vermogen:40 Watt 
Led type:Cree XHP-50 
Kleur temp: 6000K 
Lumen:4800 (H4 9600)    
Levensduur: ca 30.000 uur 
Werk temp: -40°C>+80°C 
Lumen/Watt: 120Lumen/Watt  
 
                       Raadpleeg onze website voor meer informatie: www: scoot-xenon.com 
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