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1. Monteer de schakelaar op het stuur op een 

gunstige plek. 

 

2. Geleid de kabel met de superseal connector 

langs het stuur en zet deze vast met de 

meegeleverd kabelbinders. 

 

3. Sluit nu de kabel met de  male superseal 

connector aan op de schakelaar. 

 

 

4. Haal de rode draad van het led embleem 

knipperlicht los van de 12 Volt voeding (mits 

deze reeds is aangesloten). 

 

5. Sluit de rode draad van de stuur schakelaar 

kabel aan op een 12 Volt draad. 

 

Voorkeur is de rood-blauwe draad van de 3 

polige accessoires connector. Deze wordt 5 

sec. na uitschakelen van contact automatisch 

door het CAN-bus systeem uitgeschakeld. 

Deze aansluiting is te vinden aan de 

linkerkant net boven de radiator 

 

Gebruik hiervoor de enkele T- connector 

welke is meegeleverd in het led embleem 

knipperlicht met DRL. 

 

6. Sluit de blauwe draad van de stuurschakelaar 

kabel aan op de losgehaalde rode draad van 

het led embleem knipperlicht. 

7.  

Bediening van de schakelaar.  

 

Stand I is DRL op 100 %  

Stand 0 is DRL uitgeschakeld. 

Stand II is DRL gedimd op 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montage stuurschakelaar type II op de led 

embleem knipperlichten met DRL functie 
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LET OP: DIT IS EEN AFTERMARKET KIT EN IS NIET GEASSOCIEERD MET DE BMW-GROEP. 

GARANTIE: 

De led embleem knipperlichten worden geleverd met 12 maanden garantie. 

Dit wil zeggen dat de led embleem knipperlichten dienden te werken zoals ze zijn ontworpen. 

PRODUCT DISCLAMER: 

Deze led embleem knipperlichten zijn een eigen fabricaat en zijn getest en in goed werkende staat op 

een groot aantal motorfietsen. 

Het is echter mogelijk dat het niet zou kunnen werken op uw specifieke motor. Vandaar dat de kit 

wordt geleverd zoals het is, zonder enige garantie of waarborg. 

In combinatie met het product geef ik geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, 

inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, 

valse aflevering, misbruik, eventuele schade die kan ontstaan, van de titel, of niet -schending van 

rechten van derden. Gebruik van het product door een gebruiker is op risico van de gebruiker. 

Geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid, 

geschiktheid voor een bepaald doel, de producten waarop de informatie vermeld kan worden 

gebruikt zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of van andere 

aard zijn gemaakt met betrekking tot informatie of het product waarop vermeld informatie. in geen 

geval mag de informatie worden beschouwd als een deel van de bepalingen en voorwaarden van de 

verkoop. 

LET OP: 

Deze led embleem knipperlichten zijn in sommige landen niet goedgekeurd voor gebruik op de 

openbare weg en mogen hier niet worden gebruikt!   

Controleer uw lokale wetgeving! 


