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Montage handleiding DRL kit:  
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze led DRL kit. 
Na montage van deze DRL kit zult u verbaasd zijn over de hoeveelheid lichtopbrengst.  
De juiste aansluit spanning voor de gehele kit is 12Vdc.  
 
Demonteer als EERSTE de hoofdzekering bij de accu. 
Voer de draadboom met de lamphouders naar de knipperlicht zijde links & rechts aan de voorzijde van het 
voertuig. 
Monteer als volgt zo dicht mogelijk in de buurt van het contactslot, de stekkers, met de bedrading zoals 
hieronder beschreven.  
Zwart met oogje= Massa – voertuig 
Grijs = Geschakelde voeding contactslot  
De oude knipperlicht stekkers/aansluitingen dienen vast worden gemaakt aan de DRL draadboom, met de 
meegeleverde tie-wraps.  
Blauw/Wit = Voeding op draad rechter knipperlichtunit  
Rose = Voeding op linker draad knipperlichtunit  
Knijp met een (waterpomp) tang de 3M Scotchlok blokjes op de aangegeven bedrading van de originele 
knipperlichten. 

                  ! ! !  
Monteer hierop de 3M Scotchlok schuifstekkers.   
Controleer nogmaals alle verbindingen. 

Demonteer/verwijder de oude knipperlicht lampen uit de oude bestaande fittingen.  
Controleer nogmaals goed of alle verbindingen juist zijn aangesloten.  
Na het monteren van de hoofdzekering bij de accu, kunt u de de DRL kit het beste testen met een draaiende 
motor. 
Klem na een juist werking van de kit, de DRL Led lampen met veerklem fitting in de bestaande knipperlicht 
units door de twee stalen lippen in te knijpen.  
 
De regelunit van de DRL kit dient op een spat-waterdichte plaats gemonteerd te worden.  
Draai ter controle ook een paar keer aan het stuur van de voertuig om te controleren of alle onderdelen vrij zijn 
van wrijving. 
 
Geleverde DRL kits met elektronische regelunit dienen nog te worden aangesloten op de originele knipperlicht 
schakelaar van het voertuig. 
Grijs = Voeding schakelaar 
Blauw/Wit = Schakelaar 
Rose = Schakelaar 
(deze laatste  twee kleuren kunnen worden uitgewisseld)  
Oude aansluiting van de knipperlichtschakelaar komt te vervallen! 

Technische gegevens:  

Aansluitspanning 12Vdc  
Dualcolor  60x SMD Led lampen Kleur wit/amber 
Afscherming: Ip20  



Zie onze website voor meer informatie: www.scoot-xenon.com  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Technische gegevens: 
Mini slim ballast   
Opstart spanning 23.000V (23KV)  
Uitgang:35W  
Nominaal:3.2 Amp (accu vermogen minimaal 7 ampere  bij een 4 takt) 
Werkspanning:9Vdc-16Vdc  
Maximaal: 3.2 Amp 
 
 
 


