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Návod na montáž VISION PRO LED majáky EB8016, EB8253 
Evropská homologace ECE R65 a R10

MAGNETICKÉ UCHYCENÍ

1)	Přiložte	maják	s	magnetickou	základnou	na	kovový	povrch	vozidla.	Předtím	se	ubezpečte,	

že	povrch	je	zbavený	nečistot.

2)	Pro	uvedení	do	činnosti	zasuňte	zástrčku	majáku	do	zásuvky	cigaretového	zapalovače	

vozidla.

VERZE S PEVNÝM UCHYCENÍM NA ŠROUBY

1)	Do	pozice,	kam	se	má	maják	připevnit,	udělejte	díru	na	elektrické	

kabely	a	připojte	je	k elektrickému	obvodu	vozidla	(viz	níže)

2)	Připevněte	maják	ke	karoserii	vozidla	třemi	šrouby	M5	(není	součástí	

balení).	Šrouby	vložte	do	předem	připravených	děr	s	průměrem	

5,5mm	a	odstupem	120°mm	od	sebe	v	kruhu	s průměrem	110mm.

VERZE S PEVNÝM UCHYCENÍM NA TYČ

1)	udělejte	díru	s	průměrem	14mm	v	karoserii	a	nebo	na	opěrné	

desce.

2)	Zapojte	elektrické	kabely

3)	Zajistěte	maják	pomocí	matky

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické	zapojení	majáku	musí	být	zabezpečené	přes	5A	pojistku.	Na	jednoduché	

a bezpečné	používání	zapojte	maják	tak,	aby	přepínač	s	funkcemi	blikání	byl	na	dostupném	

místě.	(Přepínač	s	funkcemi	je	pod	krytem	majáku,	anebo	na	cigaretovém	zapalovači,	podle	

typu	majáku).	Zapojte	červený	kabel	ke	kladném	pólu	elektrického	okruhu	vozidla	přes	

vypínač	a	černý	kabel	ke	kostře	anebo	k	zápornému	pólu	baterie.	Přepínač	pod	krytem	

majáku	s	3	funkcemi	svícení:	1	-	360°otáčivé	blikání;	2	–	přerušované	blikání;	3	–	rychlé	

blikání.	Pro	magnetickou	verzi	se	maják	napájí	přes	zástrčku	cigaretového	zapalovače	s	5A	

pojistkou.	Na	některých	typech	majáku	je	přepínání	funkcí	přímo	na	zástrčce	cig.	zapalovače.	

(3	funkce	jako	jsou	popsané	výše.	Při	4.	zatlačení	se	maják	vypne).

Zkontrolujte správnost pólů. V případě zaměněných pólů se maják nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ

Před	instalací	se	ujistěte,	že	je	kryt	a	těsnění	ve	správné	pozici,	aby	se	zabránilo	průniku	vody	

do	majáku.

Fitting Instructions

MOUNTING OF THE DEVICE ON A MAGNETIC BASE:

LED Beacons
EUROPEAN HOMOLOGATIONS ECE R65 & ECE R10

3-BOLT VERSION:

1) Make a hole for the electrical cables in the position where the device has 

    to be installed and connect the cables to the vehicle´s electrical circuit 

    as described later in the text.

2) Fix the device to the bodywork by means of 3 M5 screws (not supplied), 

    to be inserted in 3 holes previously prepared with Ø5.5mm at 120°mm 

    each from the other, on a circle of Ø 110mm

FLEXI DIN VERSION:

ELECTRICAL CONNECTION:

1) Make a hole with Ø 14mm in the bodywork or in the supporting plate.

2) Connect the electrical cables.

3) Lock the device by means of the appropriate nut.

For 3-bolt and Flexi DIN version models, power to the beacon must be provided via a fused 5A supply. Allow for 

the provision of an inline switch (located under the lens) in an accessible location to allow easy and safe operation. 

Extend the wiring as appropriate using suitable gauge cable and insulated connections (not supplied). Connect the red

wire to the switched supply and the black wire to the vehicle chassis or negative battery pole. 3-bolt and Flexi DIN 

version will be equipped with a set of DIP switches located under the lens of the unit. 3 functions: No 1. – 360° revolving

flash; No 2. – intermittent flash; No 3. – quick flash. For magnet mount models, the device is powered via a cigar lighter 

adaptorfused at 5A. Some units designed for magnet mounting will be supplied with a pushbutton integrated into 

the cigar lighter. (4th function of the button will switch the unit off).

Check the correct polarity of the power supply. In case of inverted connection, the light source 

does not switch on.
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1) Mount the device on the vehicle assuring that the application surface is clean.

2) To actuate the device insert the plug with the spacer into the lighter socket of the vehicle.

WARNING
Be sure fully tighten the lens and the gasket in correct position before install to avoid water ingress!
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Fitting Instructions VISION PRO LED beacon EB8003
EUROPEAN HOMOLOGATIONS ECE R10
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