handleiding
HANDLEIDING Neon Underbody-set
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
BELANGRIJK
Niet installeren in de buurt van:
• Benzineleidingen of onderdelen ervan
• Remleidingen of onderdelen ervan
• Warme oppervlakken zoals uitlaten en dempers
• Onderdelen die op één of andere manier bewegen
• Beveiligingstechniek, zoals ABS, etc.

FOR SHOW USE ONLY!
Dit product is speciaal gemaakt voor decoratieve
doeleinden. Dit product mag niet gebruikt worden
op de openbare weg als extra verlichting!

Voordat u de neonverlichting gaat monteren, moet
u de kabel van de minpool van de accu ontkoppelen
om elektrische schokken te voorkomen. De omvormer tussen de accu en de neonlichten produceert
zeer hoge elektrische spanningen.
1. MONTAGEHANDLEIDING
1.1

VOORBEELD
Kofferbakruimte

Onder de achterbumper

Interieur

Onder de motorkap

Onder de dorpel

Onder de voorbumper

1.1.1

Zoek een goede plek voor de neonverlichting. Het oppervlak moet schoon en glad zijn.
Buig de neonbuizen nooit en te nimmer.

1.1.2

Let bij montage onder de bumpers op de uitlaat en de koeling.

1.1.3

Let bij montage onder de dorpel op de plaatsingspunten van de krik.
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1.2 ONDERDELENLIJST
Aantal Omschrijving
1
Transformator
6
Afdichtslangen*
14	Buisklemmen voor neonbuis aan carrosserie
2
Verbindingsblokjes
20
Zelftappers
2
Schroefbouten
1.3 MONTAGE
1.3.1 Massakabel van de accu vastklemmen.
1.3.2 Zoek een schone en gladde ondergrond.
1.3.3	Schuif de grote C-stijlklemmen over de buizen. Meet de afstand tussen de buizen af en
markeer de boorplekken.
1.3.4	Gaten voorboren en de buizen met 3 zelftapende schroeven bevestigen.
1.3.5 Bevestig de Aan-/Uitschakelaar met
		
2 zelftappende schroeven op een plek
		
naar keuze.
1.3.6	De boorgaten in het plaatwerk afdichten met
afdichtrubber.
1.3.7	De kabelaansluiting staat in het nevenstaande diagram aangegeven.
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Zekeringkast

Zekering

Schakelaar
Aansluiten van de bedrading.
Er zijn kabelschoentjes bijgeleverd voor het verbinden
van de kabels van de neonbuizen. Deze kabelschoentjes kun je beter niet gebruiken! Voor een beter
resultaat kun je de verbindingen het beste solderen
en met een krimpkousje afdichten.

Zekeringen worden meegeleverd.
Voor extra kabelbenodigdheden gaat u naar uw
dichtstbijzijnde autovakhandel. De Aan-/Uitschakelaar kan ook rechtstreeks op de accu worden
aangesloten. Er moet dan een zekering in de pluskabel geplaatst worden. Bevestig deze kabel met een
C-stijlklem. Aardeverbinding: Zorg voor een verf- en
lakvrije metalen ondergrond voor een goed elektrisch
contact. Sluit de massakabel van de accu aan en test
of de neonlichten werken. Leidingen moeten goed
geïsoleerd worden.

VEILIGHEID
•	Bij het tanken moet de neonverlichting zijn uitgeschakeld.
•	Controleer regelmatig de bekabeling om kortsluiting te voorkomen.
•	Verwijder de neonverlichting bij hevige regen,
sneeuw of wind om beschadiging te voorkomen.
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zwart

rood

Controlemodule

zwart
zwart

* – extra isoleren
drukstuk van de
lamellenkoppeling

