Monteringsvejledning: LED FRONTSign®
Tillykke med
dit nye lysskilt...
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med det nye reklameskilt fra SRI Sign Solution A/S.
Opstår der spørgsmål til produktet eller monteringen, står vi naturligvis altid til rådighed på tlf.
7515 9000. Besøg også vor hjemmeside www.sri.dk
- og se de mange andre typer skilte, vi kan tilbyde
virksomheder inden for transportbranchen.

1		Fastgør evt. det medfølgende udligningsbånd på

1

bagsiden af skiltet. Strimlerne skal kun påklæbes,
HVIS der er behov for udligning i forhold til bilens
krumning - ellers IKKE! Husk at vende skiltet
rigtigt (se modeloversigt nedenfor).

Originalt
biltagskilt

Ultratyndt
og fleksibelt

Højtydende
LED dioder

Lavt strømforbrug

Maksimalt
lysudbytte

Mange
brændetimer

og skruer. Benyt 1 beslag i hver side - og 2 beslag både
øverst og nederst.

Beskyttet
mod gulning

Radiostøjdæmpet

Frostsikre
materialer

3		Tilpas skiltets facon til lastbilens krumning - og

Miljøvenlige
materialer

Registreret
varemærke

Hurtig
levering og
returret

2		Fastgør skiltet på bilen med de medfølgende beslag

2
fug med fugemasse hele vejen rundt om skiltet.
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4		Forbind lysskilt og medfølgende omformer ved hjælp
af den vedlagte samleclips. Husk at forbinde sort med
sort - og rød (sort/rød) med rød.
Vigtigt: Benyt kablerne i omformerens OUTPUT-side!

5		Omformeren (kablerne i INPUT-siden) tilsluttes nu
4

5

strømforsyningen.
Husk igen at forbinde kablerne rigtigt (plus med plus
og minus med minus). Omformeren er vandtæt - men
af praktiske årsager anbefaler vi, at den placeres
indendørs. Husk: Kun den medfølgende, originale omformer må benyttes til skiltet!

DAF 23x125
DAF 23x100
DAF 23x135
DAF 28x146
MAN 23x125
MAN 23x146
REN 28x135
MER 31x127
MER 31x146
MER 20x110

6		Rengør aldrig fronterne med rensevæsker indehol-
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Modeloversigt

dende opløsningsmidler. Almindeligt sæbevand med en
normal PH-værdi er rigeligt til rengøringen. Vil man
forlænge skiltets levetid bør man afvaske skiltet ofte og altså uden brug af opløsningsmidler og højtryksrenser.
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MER 20x125
MER 25x150
IVE 23x125
IVE 23x135
SCA 23x135
SCA 23x164
SCA 25x165

