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Halogenová přídavná (mlhová) světla oválná čočková
- homologace E4 - 19777
- halogenová žárovka H3 12V/55W
- rozměry 72x59mm, hloubka105mm
- tvrzené sklo, pevný kovový nerezový obal

Připojovací dráty se zapojí dle následující tabulky:    
Popis vodičů:
černý zem
bílý + napájení napájení 12  V

Montáž:
V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu 
EHK/OSN č. 48 pro mlhová světla: 

Mlhová světla smí být použita pouze za snížené viditelnosti (déšť, mlha, husté 
sněžení) obecně platí, že za sníženou viditelnost je považován dohled 50m a 
méně což je většinou i účinný dosvit mlhových světel.

Přední mlhová světla jsou standardně osazována žárovkami H3/55W.
Mlhové světlomety (přední) musí být umístěny nejméně 250 mm od vozovky a 
smí být nejvíce 400mm od roviny vymezující největší šířku vozidla (od kraje 
vozidla). 

Zapnutí předních mlhových světel musí být na palubní desce indikováno 
kontrolkou zelené barvy.

Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu
EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu 
posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici 
(vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV 
Praha). 
Po dodatečném namontování mlhových světel nejde o přestavbu vozidla ani o 
změnu technických údajů v registru či TP. Zápis se tedy žádný neprovádí.

V případě montáže mlhových světel na starší vozidlo, které nemá od výrobce 
připravenou instalaci, je nutné provést zapojení přes spínací relé. Jednoduché 
schéma tohoto zapojení je uvedeno na obrázku. Obvod je nutné jistit pojistkami, 
aby v případě poruchy nedošlo k poškození dalších součástí elektroinstalace.



Pozor! Mlhová světla je možné zapnout pouze pokud jsou zapnutá potkávací 
(obrysová) světla.
Připojovací kabeláž ani spínací relé není součástí balení.

Záruční podmínky
Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku 
není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem mechanického 
poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list 
k výrobku slouží prodejní doklad.

Homologace
Výrobek je homologován pro provoz na pozemních komunikacích dle 
EHK/OSN č. 48 pod číslem E4 - 19777

Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného 
komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek 
předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu. 
Výrobek po ukončení životnosti není elektroodpadem, ale součástí vozidla a 
jeho likvidace se řídí dle §36 a §37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.




