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Montážní návod a návod k obsluze pro flexibilní neony 

22049 - LED flexibilní LED neony modré, 4-dílný set, 2x cca 120 cm a 2x cca 90 cm 
22050 - LED flexibilní LED neony zelené, 4-dílný set, 2x cca 120 cm a 2x cca 90 cm 
22051 - LED flexibilní LED neony červené, 4-dílný set, 2x cca 120 cm a 2x cca 90 cm 
22052 - LED flexibilní LED neony Multicolor, 4-dílný set, 2x cca 120 cm a 2x cca 90 cm 

Instalace: 
Veškerou elektroinstalaci na vozidle svěřte odborně vyškolenému autoelektrikáři! 
1. Odpojte (-) mínus pól baterie. 
2. Vyhledejte vhodné místo pro upevnění neonů. 
3. Neony můžete nalepit oboustrannou lepící páskou, dodatečně zajistěte stahovacími páskami, nebo jiným odpovídajícím 
způsobem. 
4. Jednotlivé LED pásky připojte k ovládací jednotce a propojte pásky mezi sebou pomocí konektorů. 
5. Řídící jednotku umístěte na suché místo, kde nehrozí kontakt s vlhkostí. 
6. Spojte červený vyvedený kabel (+), který je z řídící jednotky vyveden na dvoulince s pojistkami vašeho vozidla, přitom dbejte 
specifikace návodu použití k vozidlu, případně konzultujte s odborně vyškoleným autoelektrikářem. 
7. Spojte černý (případně černo červený) kabel (-), který je vyveden s karoserií, případně s jiným bodem s pólem (-). Dbejte na to, 
aby byl spoj na karoserii dobře očištěn a nebyl zalakován. Případně konzultujte s odborně vyškoleným autoelektrikářem. 
8. Důkladně upevněte el. rozvody kabeláže. 
9. Zapojte znovu (-) mínus pól baterie a vyzkoušejte funkci. Neony musíte zapnout tlačítkem „C“ na dálkovém ovladači. Pokud se 
neony nerozsvítí, opět odpojte (-) minus pól baterie a zkontrolujte rozvody a připojení. 
 
10. Volitelná funkce: Červený kabel, který je z ovládací jednotky vyveden samostatně, můžete připojit k libovolnému spínanému 
zdroji napětí (například čidlo otevřených dveří, nebo brzdové světlo). Při každé aktivaci tohoto vstupu se všechny neony 
automaticky rozsvítí v režimu stálého svícení. 
 
Upozornění: V případě vrtání otvorů do karoserie pro upevnění prosím dodržujte bezpečnost při práci. Při vrtání dbejte na místa 
vývrtů, vyhněte se místům v oblasti palivové nádrže, kabelových svazků atd. Tyto práce doporučujeme svěřit odborné dílně. 
 
Neony ani kabelové rozvody neupevňujte na nebo v blízkosti: 
- rozvodu paliva, brzdového vedení 
- rozvodu výfukových plynů, výfuku 
- pohyblivých dílů 

Ovládání: 
Neony se ovládají výhradně přiloženým dálkovým ovladačem. Ovladač má 4 tlačítka: A, B, C, D. 

Funkce jednotlivých tlačítek jsou: 

C: Vypnutí / zapnutí neonů. 
B: Přepínání přednastavených programů (blikání, svícení). 
A: Režim hudba – neony blikají do rytmu hudby díky vestavnému mikrofonu zabudovanému v řídící jednotce. Pro tuto funkci 
musí být řídící jednotka umístěna na místě, kde je hudba dostatečně slyšet. 
D: Tato funkce je určená pouze pro variantu 22052 - Multicolor. Při aktivaci neony plynule mění barevný odstín světla v RGB 
rozsahu. 

Bezpečnostní upozornění: 
- Neony vypněte vždy u čerpacích stanic a při tankování paliva 
- V pravidelných intervalech kontrolujte elektrické rozvody neonů, zda nejsou poškozené, případně je vyměňte 
- Při špatných klimatických podmínkách (teploty pod bodem mrazu, sníh, náledí, posyp solí) neony demontujte, abyste zabránili 
jejich poškození. 

Světelné neony nejsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích ČR. Jsou určeny pro show cars a pro účely show 
mimo veřejné komunikace. Nezapínejte je proto za jízdy po veřejných komunikacích. 
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