
Instruksjoner for Lumary 
Guardian ECE R65 klasse II 

varsellysbjelke 

Spesifikasjoner:

* Driftsspenning: 12/24VDC
* Dim(LxDxH): 1207,8mm x 170,2mm x 54,6mm
*  LED: 1 W x 204 LEDs
* Strøm: 17A@12 V; 8,5A@24V
* Hus:     Anodisert aluminium
*  Linse & endestykke: Polykarbonat
* Kabellengde: 2M + 5M
* ECE R65 klasse 2 godkjent for oransje og klar linse
* Kan benyttes med eller uten kontrollboks
* Funksjoner / blinkmønster

- Varsellys / 24 blinkmønster
- Trafikk anvisningfunksjon
- Cruise light

»Anbefaling: Legg inn en 40A sikring mellom rød ledning og batteri (+)

Advarsel: Viktig informasjon er angitt under for å forhindre alvorlig personskade eller materielle skader. 
* Ikke se direkte på lysdiodene. Øyeblikkelig blindhet og / eller øyeskade kan oppstå.
* Ikke monter produktet eller fester i nærheten av kjøretøyets originale sikkerhetsutstyr / kollisjonsputer, da utløsningen av
kollisjonsputer i et slikt tilfelle kan føre til alvorlig personskade. Vennligst kontroller kjøretøyhåndbok for kollisjonsputenes
lokasjon. Montøren har det fulle ansvaret for å påse at monteringen av utstyr ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

* Hvis montering av dette produktet krever hullborring, må montøren forsikre seg om at ingen kjøretøykomponenter eller andre
vitale deler kommer til skade.  Påse å bruk kabelgjennomføringer.  Ikke benytt produktet i farlige kjøresituasjoner.

* For å kunne benytte produktet effektivt må det sørges for jording via kjøretøyets chassis.
* Inspiser og test produktet jevnlig for å sikre korrekt drift og monteringsforhold.

* Ikke benytt høytrykkspyler til rengjøring av dette produktet !
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Kabling: (Vær oppmerksom på mørke / lyse farger) 
Skru av strømmen før du kobler opp dette produktet!
Denne varsellysbjelken kan brukes med og uten kontrollboks. Følg
instruksjonene under for oppkobling.

-- Med kontrollboks (2M + 5M kabel): 
Plugg støpselet inn på siden av kontrollboksen. 

* AWG#12 rød: Ledningen kobles til + på batteriet(5M)
* AWG#12 sort: Ledningen kobles til - på batteriet(5M)
* AWG#24: Koble til alle ledningene mot samme farge, eller benytt støpslene

-- Fargeforklaring for tilkobling uten kontrollboks. (Valgfrie funksjoner) 
* AWG#12 rød: Kobles til + på batteriet(5M)
* AWG#12 sort: Kobles til - på batteriet(5M)
* AWG#24 grønn: Kobles til on/off bryter som gir + signal for å starte "on" funksjon
* AWG#24 mørk blå: Positivt + signal for å endre blinkprogram
* AWG#24 lys grønn: Positivt + signal for å aktivere nattfunksjon
* AWG#24 lilla: Positivt + signal for å skru av bakre rad på varsellysbjelken
* AWG#24 grå: Positivt + signal for å aktiverer "take down" dersom tilgjengelig
* AWG#24 oransje: Positivt + signal for å aktivere kun varsling via endemoduler
som er ECE R65 godkjent for bruk alene

* AWG#24 gul: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot venstre
* AWG#24 brun: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot begge sider
* AWG#24 hvit: Positivt + signal for å aktivere trafikkanvisning mot høyre
Rød, sort og lys blå ledningen skal ikke benyttes uten bruk av kontrollboks!

Koblingsskjema
I Med kontrollboks      112 ledet kabel (2m) kobles sammen med (5m) kabel til varsellysbjelken.

I Uten kontrollboks    I 9 ledet kabel(5M) kobles til den 12 ledet kabel til varsellysbjelken 

*Rød, sort og lys blå ledning skal ikke benyttes*

Batteri
rød ledning, AWG#12(5M) kobles til{+) 
sort ledning, AWG#12(5M) kobles til (·)

Brakett til varsellysbjelke / kontrollboks og fester til rails
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