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Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie LED svetiel SHARK. 
 

      POUŽITIE VÝROBKU 
Toto osvetlenie je určené pre dodatočnú montáž do vozidiel s elektrickým systémom 12V. Pred 

montážou si pozorne prečítajte tento návod a dodržujte pokyny v ňom uvedené. Pracovné LED svetlá 

a LED rampy SHARK sú vodeodolné podľa stupňa ochrany IP uvedené na obale výrobku. Osvetlenie 

musí byť namontované a používané v súlade s predpismi a týmto návodom. Výrobca ani predajca 

nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním osvetlenia v rozpore s 

týmto návodom. Nesprávnou montážou, neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou 

hrozí riziko poškodenia osvetlenia alebo stroja a strata záruky. Odporúčame zveriť montáž 

odbornému servisu. Toto osvetlenie nie je schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách. 



VAROVANIE 

 
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ A PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE 
1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte pokyny, varovania a odporúčania uvedené v tomto návode. 
2. Nevystavujte elektrický vypínač LED osvetlenie dažďu, vlhkosti, snehu a pod. 
3. Použitie neoriginálnych držiakov LED osvetlenia, ktoré nie sú odporúčané alebo schválené výrobcom, 
    môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia. 
4. Poškodené LED osvetlenia alebo jeho vypínač ďalej nepoužívajte, okamžite ich vymeňte. 
5. Nepoužívajte LED svetlo / LED rampu ani vypínač, ak boli vystavené silnému úderu, pádu, 
    alebo je poškodené iným spôsobom. Prípadné poškodenie konzultuje s kvalifikovaným technikom. 
6. Svetelnú LED rampu / svetlo ani vypínač nerozoberajte. Prípadné opravy zverte kvalifikovanému 
    technikovi alebo odbornému servisu. 
7. Nesprávna montáž môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiar. 
8. Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom pred akoukoľvek údržbou alebo čistením svetelnú LED 
    rampu / LED svetlo aj vypínač odpojte. Jednoduchým vypnutím ovládacích prvkov sa toto riziko nezníži. 
9. Žiadna časť tohto výrobku nesmie byť menená alebo nahradená inými komponentmi. 
10. Občas LED rampu / svetlo skontrolujte, vrátane upevnenia a pripojenia, či nie je nič poškodené. 

 
UPOZORNENIE 
Pri montáži a používaní LED osvetlenia SHARK sa riaďte platnými predpismi a zákonmi. Toto osvetlenie 

nie je schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách; je navrhnuté a určené pre použitie v 

teréne, mimo verejnej komunikácie. 

Nemontujte a nepoužívajte toto osvetlenie, ak by akýmkoľvek spôsobom narušovalo bezpečnú 

prevádzku vozidla. Uistite sa, že osvetlenie je správne a bezpečne namontované. Výrobca ani predajca 

nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody na osobách alebo majetku, 

spôsobené nesprávnou montážou alebo nesprávnym použitím výrobku. 

Rozsah dodávky: 
 LED svetlo alebo LED rampa s držiakmi a prívodným káblom 

 Vypínač 

 Montážny materiál 

 
Technické špecifikácie: 

 Pracovné napätie:  9 - 32V 

 Životnosť:   viac ako 50 000 hod. 

 Pracovná teplota:  -45°C až +85°C 

 Ostatné technické parametre: viď obal produktu 
 

 

Montáž: 

Poznámka: Odporúčame zveriť montáž odbornému servisu.  

1. Vyberte miesto vhodné pre namontovanie. Uistite sa, že zvolené miesto má dostatočnú pevnosť a 

odolnosť, aby spoľahlivo udržalo LED rampu / LED svetlo aj pri otrasoch terénnej jazdy. 

2. Položte LED svetlo / rampu na zvolené miesto a označte si otvor (otvory) pre uchytenie držiakov. Pred 

vŕtaním otvorov sa presvedčte, že pod povrchom, kam budete vŕtať nie je nič, čo by sa mohlo poškodiť. 

3. Vhodným vrtákom vyvŕtajte otvor / otvory a ošetrite ho / ich proti korózii. 

4. Namontujte LED rampu / LED svetlo pomocou dodaného montážneho materiálu. 

 
POZNÁMKA:  
MONTUJTE SVETELNÚ LED RAMPU / LED SVETLO IBA NA KOV ALEBO NA MECHANICKY A TEPLU 
ODOLNÉ MATERIÁLY. 



 

Elektrické zapojenie 
 
UPOZORNENIE: Odporúčame zveriť montáž a elektrické zapojenie odbornému servisu. 
 

A. ZAPOJENIE CEZ KONEKTOR “ACCESSORIES SOCKET” 

(ak je týmto konektorom vaše vozidlo vybavené a ku konektoru máte k dispozícii odpovedajúci protikus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

① LED svetlo   ② Káblové spojky     ③ Vypínač    ④ Konektor príslušenstva (ACCESSORIES SOCKET) 

 

B. ZAPOJENIE CEZ 15A POISTKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① LED svetlo   ② Káblové spojky    ③ Vypínač   ④ Poistka 15A (nie je súčasťou balenia) 

⑤ Batéria vozidla 



C. ZAPOJENIE CEZ 12V ZÁSUVKU PRÍSLUŠENSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
① LED svetlo   ② Káblové spojky      ③ Vypínač        ④ 12V zásuvka príslušenstva 

 
 
Poznámky: 
 Všetku elektroinštaláciu je nutné vykonať tak, aby bola dobre izolovaná proti vlhkosti. 

 Po namontovaní a zapojení nastavte uhol sklonu lúčov LED rampy / LED svetla. Po nastavení 
dotiahnite skrutky držiakov. 
 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vyhadzované ako netriedený komunálny odpad. 
Použite zberné miesta pre triedený odpad. Pre aktuálne informácie o zberných miestach 
kontaktujte váš miestny úrad.  
 
Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho ochrane! 
 

 
 

Oficiálny dovozca: 
 

ASP Group s.r.o. 
Staroplzenecká 290 
326 00 Letkov 

Tel: +420 378 21 21 21  

info@aspgroup.cz 
www.aspgroup.cz 

 
Spoločnosť ASP Group s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny parametrov, konštrukcie alebo designu bez 
predchádzajúceho upozornenia. V prípade eventuálnych nejasností sa obráťte na Vášho predajcu alebo priamo na ASP Group s.r.o. 

 
© Copyright 2019 ASP Group s.r.o.  
Tento návod nesmie byť v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi kopírovaný, reprodukovaný, uložený v systémoch spracovania dát alebo prenášaný elektronickými, 
mechanickými, fotografickými alebo inými prostriedkami, prepisovaný, preložený, upravovaný, skrátený alebo šírený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu firmy ASP Group s.r.o. To isté platí aj pre časti tohto návodu. 
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