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Инструкции за експлоатация и 

монтаж 
 

◊ Хоби кит BLITZ Light®                       
 
      Как работи BLITZ Light®? 

        BLITZ Light® е хоби кит модул, който се свързва към 

електрическата инсталация на автомобила, така че да управлява 

третата стоп светлина. При натискане на спирачките на 

автомобила, модула задейства серия от 5 бързи премигвания на 

третата стоп светлина. Така се подобрява възприемчивоста при 

натискане на спирачки от устаналите участници в движението! 

Модула се захранва и работи само когато е задействана спирачката 

на автомобила. След серията от 5 бързи премигвания третата стоп 

светлина остава задействана докато е задействана спирачката на 

автомобила. 

 

     BLITZ Light® е базиран на съвременни компоненти с 

микропроцесорно управление и вградени MOSFET силови 

ключове за управление на светлините. Липсата на 

електромеханични и износващи се елементи го правят 

изключително надежден. 
 

 
 

Доказаното качество, на най-добра цена. Благодарим Ви, че избрахте нас! 

С най-добри пожелания, AGS Team! 
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Технически характеристики на BLITZ Light®: 

 

Размер 

 

ВхШхД 10ммх19ммх51мм 

Работно 

напрежение 

 

12 – 18  V 

Максимален 

товар – 30W 

 

 !!! Внимание: по-голям 

номинален товар може да 

доведе до дефектиране на 

модула. 

 
 

       Схема на свързване: 

      Прекъснете  фабричната инсталация на третата стоп светлина 

на Вашият автомобил. Кабела към третата стоп светлина свържете 

на клемата обозначена като изход, а кабела идващ от инсталацията 

на автомобила на клемата обозначена като вход. Спазвайте 

указаната на клемите на модула полярност! При неправилно 

свързване модула няма да функционира! 
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Изисквания при монтажа: 

 

• Обърнете се към електро специалист за свързване на модула; 

• Модулът не е влагозащитен и трябва да бъде монтиран на 

подходящо място в купето на автомобила; 

• Използвайте задължително подходяща изолация (термосвиваем 

шлаух, PVC изолационна лента) за изолиране на направените 

връзки. Това е изключително важно и задължително за 

безопасната експлоатация на модула !!!  

• Не монтирайте модула до източници на топлина и влага!!! 

•  Не оставяйте модула не закрепен, използвайте за целта кабелни 

превръзки; 
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Гаранционни условия : 

 

Гаранционния срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта и е с 

продължителност 24 (двадесет и четири) месеца и не включва транспортни разходи. 

 

Гаранционния срок важи само за долуподписания клиент и може да се прехвърля върху 

друг, ако автомобила е продаден в срока на гаранцията на модула. Гаранционното 

обслужване се извършва само в оторизиран сервиз. 

 

Фирмата производител не носи последствия, причинени от монтажа или експлоатацията на 

продукта. 

 

Гаранцията не се признава в случай на: 

 

• Неспазване на указанията за монтаж, експлоатация и съхранение посочени в 

съпровождащата документация; 

 

•  Механично увреждане на корпуса или кабелите на изделието; 

 

•  Опит за отстраняване на дефекта и/или нарушаване целостта на корпуса на изделието; 

 

•  Опит за модифициране на изделието; 

 

•  Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или представяне на не 

попълнена гаранционна карта; 

 

•  Повреди настъпили в следствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, 

земетресения, пожари и др.), от токови удари и застрахователни събития, причинили 

повреда или тотална загуба на продукта; 

 

• Използване на устройството съвместно с други неизправни или несъвместими модули и 

устройства; 

 

Настоящата гаранционна карта има силата на приемно-предавателен протокол. 

Удостоверявам, че съм запознат/а с условията по гаранцията, монтаж и експлоатацията на 

продукта изисквани от фирмата производител. 

 

Монтажа е извършен на автомобил ( попълва се задължително !!! ) : 

 

Марка:………………………………………………           Модел:…………………………………………………………………………… 

 

Дата: ……………………………………………….          Сериен №:……………………………………………………………………… 

 

Сервиз:………………………………………………          Клиент:……………………………………………………………………………… 

                  (подпис и печат)                                        (фамилия и подпис) 


