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Tel: .043 4222609
Fax 043 4222612
Tel: .043 4222609
Fax 043 4222612 www.turcandelta.skwww.turcandelta.sk
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

1./ 1./ Pôvodnú TEÈ odskrutkujte. Držiaky svietidla 1 upevnite
na otvory skrutiek karosérie. K tomu môžete použi� 
pôvodné skrutky. Pri montáži držiakov svietidla sa 
odporúèa použi� 4 skrutky. Pozdåžne otvory umožòujú
upravi� horizontálne nastavenie a registraèné mierky 1b

Pôvodnú TEÈ odskrutkujte. Držiaky svietidla 1 upevnite
na otvory skrutiek karosérie. K tomu môžete použi� 
pôvodné skrutky. Pri montáži držiakov svietidla sa 
odporúèa použi� 4 skrutky. Pozdåžne otvory umožòujú
upravi� horizontálne nastavenie a registraèné mierky 1b

Montáž znaèky na zadné veko.Montáž znaèky na zadné veko.
Odtiahnite vnútorné obloženie - tapacírovanie zadného 
veka tak, aby ste mali prístup zvnútra k oblasti umiest-
nenia znaèky. Demontáž je pre každý typ vozidla iná.
V prípade pochybnosti sa informujte v odbornej dielni.
 Teraz navàtajte vrtákom na kov (     7 mm) otvor pre
kábel pod existujúcim osvetlením poznávacej znaèky.
Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.

Odtiahnite vnútorné obloženie - tapacírovanie zadného 
veka tak, aby ste mali prístup zvnútra k oblasti umiest-
nenia znaèky. Demontáž je pre každý typ vozidla iná.
V prípade pochybnosti sa informujte v odbornej dielni.
 Teraz navàtajte vrtákom na kov (     7 mm) otvor pre
kábel pod existujúcim osvetlením poznávacej znaèky.
Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.

Pre vàtanie otvoru zvo¾te miesto za poznávacou znaèkou
ktoré je zvnútra prístupné a neskôr bude plochým 
Pre vàtanie otvoru zvo¾te miesto za poznávacou znaèkou
ktoré je zvnútra prístupné a neskôr bude plochým  
svietidlom prekryté.
 
svietidlom prekryté.

Zaznamenajte si presnú polohu držiakov svietidla voèi
skrutke tak, že odèítate znaèky na registraènej mierke
 a na obidvoch stranách ich nastavíte na rovnakú mieru.
Držiaky svietidla by mali by� pod¾a možnosti v blízkosti 
p rave j  a  ¾ave j  s t rany  p lochého  sv ie t i d la .

Zaznamenajte si presnú polohu držiakov svietidla voèi
skrutke tak, že odèítate znaèky na registraènej mierke
 a na obidvoch stranách ich nastavíte na rovnakú mieru.
Držiaky svietidla by mali by� pod¾a možnosti v blízkosti 
p rave j  a  ¾ave j  s t rany  p lochého  sv ie t i d la .

slúžia na vertikálne nastavenie.slúžia na vertikálne nastavenie.

Upozornenie:Upozornenie:

Upozornenie:Upozornenie:

2.a/2.a/

DrDržžiak svietidlaiak svietidla

RegistraRegistraccnnáá mierka 1bmierka 1b

!!
!!
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

2b./2b./
Vyvàtajte vrtákom na kov (     7 mm) otvor pre kábel 
pod existujúcim osvetlením poznávacej znaèky.
Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.

Vyvàtajte vrtákom na kov (     7 mm) otvor pre kábel 
pod existujúcim osvetlením poznávacej znaèky.
Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.

Umiestnite obvodový prelis poznávacej znaèky 8 a
tesniaci krúžok plochého svietidla 2 presne na seba.
Upevnite krycí rámik 3 silným  pritlaèením na ploché
svietidlo 2! Rámik musí na štyroch miestach poèute¾ne
zaskoèi�. Tabu¾ku otoèíte a skontrolujte, èi všetky vý- 
stupky zaskoèili.  Krycí rámik 3 je možné pri výmene 
poznávacej znaèky alebo pri èistení uvo¾ni�. K tomu je
potrebné rámik znaèky pomocou skrutkovaèov nasa-
dených do štyroch k tomu urèených otvorov vyhnú�   
         

Umiestnite obvodový prelis poznávacej znaèky 8 a
tesniaci krúžok plochého svietidla 2 presne na seba.
Upevnite krycí rámik  na ploché
svietidlo 2! Rámik musí na štyroch miestach poèute¾ne
zaskoèi�. Tabu¾ku otoèíte a skontrolujte, èi všetky vý- 
stupky zaskoèili.  Krycí rámik 3 je možné pri výmene 
poznávacej znaèky alebo pri èistení uvo¾ni�. K tomu je
potrebné rámik znaèky pomocou skrutkovaèov nasa-
dených do štyroch k tomu urèených otvorov vyhnú�   
         

3 silným  pritlaèením

smerom von.         smerom von.         

Pre vàtanie otvoru zvo¾te miesto za poznávacou 
znaèkou ktoré je zvnútra, poprípade odspodu  prístupné  
 

Pre vàtanie otvoru zvo¾te miesto za poznávacou 
znaèkou ktoré je zvnútra, poprípade odspodu  prístupné  
 a neskôr bude plochým svietidlom prekryté. a neskôr bude plochým svietidlom prekryté. 

Upozornenie:Upozornenie:

Montáž znaèky na nárazník:Montáž znaèky na nárazník: 3./3./

!!
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

4./4./ Pôvodné osvetlenie poznávacej znaèky znefunkènite
jedným z nasledovných postupov. Tento postup zvo¾te
v závislosti od Vášho systému osvetlenia znaèky:
 - žiarovky osvetlenia poznávacej znaèky nahradíte 
dodanými zá�ažovými odpormi 4 , 
 - ak by boli na vašom vozidle použité iné žiarovky, 
vyraïte osvetlenie poznávacej znaèky demontážou 
žiaroviek,
 - ak je kontrolný systém Vášho automobilu vybavený 
signalizáciou poruchy osvetlenia znaèky a je potrebné 
použi� iný druh zá�ažových odporov kontaktujte nás na 
priloženej adrese resp. telefonných èíslach.Doèasné
znefunkènenie osvetlenia dosiahnete prekrytím skla 
nalepením dodanej fólie zvnútra,
 - systém osvetlenie pomocou LED diód znefunkènite
odpojením pripojovacieho el. vodièa.

Pôvodné osvetlenie poznávacej znaèky znefunkènite
jedným z nasledovných postupov. Tento postup zvo¾te
v závislosti od Vášho systému osvetlenia znaèky:
 - žiarovky osvetlenia poznávacej znaèky nahradíte 
dodanými zá�ažovými odpormi 4 , 
 - ak by boli na vašom vozidle použité iné žiarovky, 
vyraïte osvetlenie poznávacej znaèky demontážou 
žiaroviek,
 - ak je kontrolný systém Vášho automobilu vybavený 
signalizáciou poruchy osvetlenia znaèky a je potrebné 
použi� iný druh zá�ažových odporov kontaktujte nás na 
priloženej adrese resp. telefonných èíslach.Doèasné
znefunkènenie osvetlenia dosiahnete prekrytím skla 
nalepením dodanej fólie zvnútra,
 - systém osvetlenie pomocou LED diód znefunkènite
odpojením pripojovacieho el. vodièa.

Teraz nasuòte káblovú prechodku 6 na kábel a pre-
veïte ho do vnútra. Skontrolujte èi drážka káblovej pre-
chodky sedí pevne v otvore karosérie. V prípade, že 
ste otvor navàtali ïalej od vývodu z plochého svietidla,
kábel veïte drážkou viï obrázok. Na prichytenie el.
vodièa použite dodanú tesniacu hmotu.

Teraz nasuòte káblovú prechodku 6 na kábel a pre-
veïte ho do vnútra. Skontrolujte èi drážka káblovej pre-
chodky sedí pevne v otvore karosérie. V prípade, že 
ste otvor navàtali ïalej od vývodu z plochého svietidla,
kábel veïte drážkou viï obrázok. Na prichytenie el.
vodièa použite dodanú tesniacu hmotu.

5./5./

Zá�ažové odpory
Fólia Tesniaca hmota
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

6./6./ Teraz vezmite tesniacu hmotu pre tlmenie vibrácií 5 a
umiestnite ju na zadnú stranu poznávacej znaèky. 
Presné množstvo urèite pod¾a vzdialenosti medzi 
zadným plechom a poznávacou znaèkou.

Teraz vezmite tesniacu hmotu pre tlmenie vibrácií 5 a
umiestnite ju na zadnú stranu poznávacej znaèky. 
Presné množstvo urèite pod¾a vzdialenosti medzi 
zadným plechom a poznávacou znaèkou.

Vyrovnajte ploché svietidlo 2 na držiakoch svietidla
horizontálne. Teraz pevne pritlaète ( najprv hornú hra-
n u )  a  n e c h a j t e  p o è u t e ¾ n e  z a s k o è i � .

Vyrovnajte ploché svietidlo 2 na držiakoch svietidla
horizontálne. Teraz pevne pritlaète ( najprv hornú hra-
n u )  a  n e c h a j t e  p o è u t e ¾ n e  z a s k o è i � .

Ploché svietidloPloché svietidlo

Pritlaèi�Pritlaèi�

7./7./

22
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom

vyžarujúcej svetlo

8./8./ Pomocou dodaných svorkovnicových spojok 7  spojte el.
vodiè s napájaním pôvodného osvetlenia poznávacej 
Pomocou dodaných svorkovnicových spojok 7  spojte el.
vodiè s napájaním pôvodného osvetlenia poznávacej  
znaèky: 1 x “plus” a 1 x “mínus”.
 
znaèky: 1 x “plus” a 1 x “mínus”.

Pozor: menovité napätie je 12 V DCPozor: menovité napätie je 12 V DC

Pevne stlaète obidve svorkové spojky klieš�ami. 
V tmavom prostredí vykonajte funkènú skúšku.
Pevne stlaète obidve svorkové spojky klieš�ami. 
V tmavom prostredí vykonajte funkènú skúšku.

Upozornenie:  Na základe zákonných ustanovení 
nesmie ploché svietidlo pri stmievaní a tme osvecova�
( oslepova�). Z tohto dôvodu je možné, že pri denných 
svetelných podmienkach nebudete schopný èinnos�
plochého svietidla rozpozna�. Na záver namontujte
n a s p ä �  v n ú t o r n é  o b l o ž e n i e  a u t o m o b i l u .

Upozornenie:  Na základe zákonných ustanovení 
nesmie ploché svietidlo pri stmievaní a tme osvecova�
( oslepova�). Z tohto dôvodu je možné, že pri denných 
svetelných podmienkach nebudete schopný èinnos�
plochého svietidla rozpozna�. Na záver namontujte
n a s p ä �  v n ú t o r n é  o b l o ž e n i e  a u t o m o b i l u .

Pôvodné svietidlo poznávacej znaèky.Pôvodné svietidlo poznávacej znaèky.

9./9./

TEÈ

vozidlo

vozidlo

TEÈ

!!
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom vyžarujúcej svetlo

TEÈ nie je dovolené mechanicky upravova�. Pre montáž prednej TEÈ  na vozidlo doporuèujeme použi� nosný rámik, 
ktorý nie je súèas�ou balenia. 
TEÈ nie je dovolené mechanicky upravova�. Pre montáž prednej TEÈ  na vozidlo doporuèujeme použi� nosný rámik, 
ktorý nie je súèas�ou balenia. 

Na reklamácie a vady sa vz�ahujú všeobecné ustanovenia Obèianského zákonníka.Na reklamácie a vady sa vz�ahujú všeobecné ustanovenia Obèianského zákonníka.

Mechanického poškodenia.Mechanického poškodenia.

Prirodzeného opotrebeniaPrirodzeného opotrebenia

UPOZORNENIE: záruka na dodané diely sa nevz�ahuje v prípade:UPOZORNENIE: záruka na dodané diely sa nevz�ahuje v prípade:

TEÈ nevystavujte úèinkom chemických látok a žieravín a nevystavujte teplotám vyšším ako + 60  C 
a nižším ako - 30  C.
TEÈ nevystavujte úèinkom chemických látok a žieravín a nevystavujte teplotám vyšším ako + 60  C 
a nižším ako - 30  C.

TEÈ èistíte len mokrou tkaninou s použitím bežných èistiacich saponátov.TEÈ èistíte len mokrou tkaninou s použitím bežných èistiacich saponátov.

Nevhodnej údržby.Nevhodnej údržby.

!!
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Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Návod na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Pokyny na likvidáciuPokyny na likvidáciu

Ak sa svietidlo demontuje už pred likvidáciou, je možné
ho odovzda� v komunálnych likvidaèných strediskách pre 
elektroodpad. Prosím nedávajte do domového odpadu.

Ak sa svietidlo demontuje už pred likvidáciou, je možné
ho odovzda� v komunálnych likvidaèných strediskách pre 
elektroodpad. Prosím nedávajte do domového odpadu.

Držiaky svietidla
Ploché svietidlo s elektrickým vodièom
Krycí rámik
Zá�ažové odpory 7W 62RJ , fólia ( dodávané štandardne)
Zá�ažové odpory 7W 51 Ohm ( dodávané na požiadanie)
Tesniaca hmota pre tlmenie vibrácií
Prechodka el. vodièa      7 mm
Svorkové spojky na el. vodiè 18 - 22 AWG
Tabu¾ka s Evidenèným Èíslom vyžarujúca svetlo
( nedodáva sa ako ND )

Držiaky svietidla
Ploché svietidlo s elektrickým vodièom
Krycí rámik
Zá�ažové odpory 7W 62RJ , fólia ( dodávané štandardne)
Zá�ažové odpory 7W 51 Ohm ( dodávané na požiadanie)
Tesniaca hmota pre tlmenie vibrácií
Prechodka el. vodièa      7 mm
Svorkové spojky na el. vodiè 18 - 22 AWG
Tabu¾ka s Evidenèným Èíslom vyžarujúca svetlo
( nedodáva sa ako ND )

ZOZNAM DIELOV
1.
2.
3.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.

ZOZNAM DIELOV
1.
2.
3.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.

Dodržaním pokynov uvedených v tomto návode
dosiahnete správnu funkènos� TEÈ vyžarujúcu svetlo.
Dodržaním pokynov uvedených v tomto návode
dosiahnete správnu funkènos� TEÈ vyžarujúcu svetlo.
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Najèastejšie poruchy 
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo a ich odstránenie

Najèastejšie poruchy 
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo a ich odstránenie

Porucha :Porucha :

Ploché svietidlo 
nesvieti
Ploché svietidlo 
nesvieti

Nesprávne zapojené el. vodièe.Nesprávne zapojené el. vodièe. Skontrolujte pripojenie el. vodièov
vodiè oznaèený èervenou èiarou je 
plus +.

Skontrolujte pripojenie el. vodièov
vodiè oznaèený èervenou èiarou je 
plus +.

Zaoxidované pripojenie.Zaoxidované pripojenie. Pripojenie oèistite.Pripojenie oèistite.

Montáž dodaného dielu vykonajte
pod¾a pokynov uvedených v Návode
na montáž a ošetrovanie Tabu¾ky 
s evidenèným èíslom vyžarujúcej 
svetlo.

Montáž dodaného dielu vykonajte
pod¾a pokynov uvedených v Návode
na montáž a ošetrovanie Tabu¾ky 
s evidenèným èíslom vyžarujúcej 
svetlo.

Dodané nové ploché svietidlo poz. 2
namontujte na Váš automobil. 
Montáž vykonajte pod¾a pokynov
v Návode na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s evidenèným èíslom
vyžarujúce svetlo.

Dodané nové ploché svietidlo poz. 2
namontujte na Váš automobil. 
Montáž vykonajte pod¾a pokynov
v Návode na montáž a ošetrovanie
Tabu¾ky s evidenèným èíslom
vyžarujúce svetlo.

Oèistite jemnou oce¾ovou kefkou,
kontakty ošetríte vhodným 
prípravkom.

Oèistite jemnou oce¾ovou kefkou,
kontakty ošetríte vhodným 
prípravkom.

Kontrola vhodným 12 V meradlom.Kontrola vhodným 12 V meradlom.

Pokia¾ je svietidlo v záruke ( 24 
mesiacov od dátumu prevzatia),
svietidlo zaneste na príslušné ODI.
Výrobca dodá na ODI do 24 hod od 
doruèenia reklamovanej súèiastky
výrobcovi. Pokia¾ je svietidlo po
záruènej dobe je možné si svietidlo
objedna� pod¾a postupu uvedeného
v tomto návode.

Pokia¾ je svietidlo v záruke ( 24 
mesiacov od dátumu prevzatia),
svietidlo zaneste na príslušné ODI.
Výrobca dodá na ODI do 24 hod od 
doruèenia reklamovanej súèiastky
výrobcovi. Pokia¾ je svietidlo po
záruènej dobe je možné si svietidlo
objedna� pod¾a postupu uvedeného
v tomto návode.

Vnútorná vada svietidla.Vnútorná vada svietidla.

Mechanické poškodenie.Mechanické poškodenie. Na tento druh poškodenia sa 
nevz�ahuje záruka. Poškodený diel
je možné si objedna� pod¾a pokynov
pre objednanie dielov t.j. priamo u 
výrobcu.

Na tento druh poškodenia sa 
nevz�ahuje záruka. Poškodený diel
je možné si objedna� pod¾a pokynov
pre objednanie dielov t.j. priamo u 
výrobcu.

Zlomený plastový
diel, prasknuté 
resp.mechanicky 
poškodené
svietidlo.

Zlomený plastový
diel, prasknuté 
resp.mechanicky 
poškodené
svietidlo.

Možná príèina :Možná príèina : Spôsob odstránenia :Spôsob odstránenia : Nástroj :Nástroj :
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Postup objednania náhradných dielov pre
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Postup objednania náhradných dielov pre
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Poznámka:Poznámka: Náhradné diely 5, 6, 7 je možné zakúpi� v obchodnej sieti špecializovaných predajní autosúèiastok 
ako napr : sie� predajní FORSTINGER, AUTOTECHNA,AUTOMOTOŠPORT a ïalšie .
Náhradné diely 5, 6, 7 je možné zakúpi� v obchodnej sieti špecializovaných predajní autosúèiastok 
ako napr : sie� predajní FORSTINGER, AUTOTECHNA,AUTOMOTOŠPORT a ïalšie .

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 33Krycí Krycí 

rámikrámik33

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 22Ploché Ploché 
svietidlo s el. svietidlo s el. 

vodièomvodièom

22

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 11Držiak Držiak 
svietidlasvietidla11

ObjednacieObjednacie èísloèísloNázov dieluNázov dieluPozícia èísloPozícia èíslo

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 33Krycí Krycí 

rámikrámik33

4.14.1

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 22Ploché Ploché 
svietidlo s el. svietidlo s el. 

vodièomvodièom

22

TEÈ TEÈ –– VS VS –– 11Držiak Držiak 
svietidlasvietidla11

množstvo množstvo 
na 1 saduna 1 sadu

Požadované množstvoPožadované množstvoObjednacieObjednacie èísloèísloNázov dieluNázov dieluPozícia èísloPozícia èíslo

Zá�ažovýZá�ažový

odpor základnýodpor základný

TEÈ TEÈ –– VS VS ––TEÈ TEÈ –– VS VS –– 4.14.1

4.24.2
Zá�ažovýZá�ažový

odpor  
na požiadanie

odpor  
na požiadanie

TEÈ TEÈ –– VS VS ––TEÈ TEÈ –– VS VS –– 4.24.2

1 ks1 ks

1 ks1 ks

2 ks2 ks

Potrebné Potrebné 

1 ks1 ks

1 ks1 ks

2 ks2 ks

Potrebné Potrebné 

2 ks2 ks

2 ks2 ks
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Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Postup objednania náhradných dielov pre
Tabu¾ky s Evidenèným Èíslom 

vyžarujúcej svetlo

Spôsob zaslania objednávky :Spôsob zaslania objednávky :

Dodanie tovaru :Dodanie tovaru :

Spôsob prepravy :Spôsob prepravy :
Na dobierku :Na dobierku : Slovenská  pošta

info: www.posta.sk/page/185
UPS - Slovak parcel service
info: www.spr-sro.sk/chillout5_items/7/7/77_0334a2.pdf

Slovenská  pošta
info: 
UPS - Slovak parcel service
info: 

www.posta.sk/page/185

www.spr-sro.sk/chillout5_items/7/7/77_0334a2.pdf

Internet :
Fax       :
Internet :
Fax       :

www.turcandelta.sk
043 - 4222612
www.turcandelta.sk
043 - 4222612

Termín odovzdania tovaru prepravnej spoloènosti je zvyèajne 2 - 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky,
 ak sa objednaný tovar nachádza u nás na sklade. Tovar je pri doprave bezpeène zabalený v krabici
a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenos� obalu i samotného tovaru. 

Termín odovzdania tovaru prepravnej spoloènosti je zvyèajne 2 - 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky,
 ak sa objednaný tovar nachádza u nás na sklade. Tovar je pri doprave bezpeène zabalený v krabici
a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenos� obalu i samotného tovaru. 
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