
 

 

Montáž TLE P3 od D5T5.com 

POZOR: před jakoukoliv montáží vypněte motor, vypněte světla a vytáhněte klíč ze zapalování! 

1/ v kufru na stropě vycvaknout lampičku plochým šroubovákem a odpojit konektor – viz. ilustrace 

2/ povolit šroub, který drží plastový panel – použijte klíč / ořech gola sady o rozměru 8-mm 

3/ opatrně tahem směrem dolu sejměte plastový panel, který drží na plastových příchytkách 

4/ lokalizujte dva konektory vlevo od konektoru lampičky, kterou jste odpojili – konektory mají barvu šedá a světle 

šedá – světle šedý konektor (vlevo) tahem k sobě vysuňte z platové příchytky ke karoserii a konektor rozpojte 

5/ na světle šedém konektoru najděte dráty šedo-hnědý a žluto-fialový 

6/ podle verze TLE, který máte, proveďte zapojení: 

Verze A – kabely: černý s okem / fialový / šedý 

zapojte: fialový z TLE na žluto-fialový v autě / šedý z TLE na šedo-hnědý v autě 

Verze B – kabely: černý s okem  / žlutý / hnědý 

zapojte: žlutý z TLE na žluto-fialový v autě / hnědý z TLE na šedo-hnědý v autě 

 

- k připojení použijte přiložené rychlospojky 3M (návod na další straně), případně připájejte přímo na kabely 

- NIKDY nepoužívejte volný spoj pouhým dotykem – hrozí vyhoření konektoru 

7/ přilepte TLE modul pomocí přiložené oboustranné pásky ke karoserii vozidla 

8/ nasaďte a zacvakněte zpět plastový kryt, černý kabel s okem vytáhněte otvorem pro usazení stropní lampičky 

společně s konektorem pro lampičku 

9/ oko na černém kabelu přišroubujte společně s plastovým krytem pomocí šroubu, který jste v první fázi demontovali 

10/ připojte konektor do lampičky a lampičku zpět zacvakněte 

Pokud jste postupovali podle tohoto návodu, měly by se rozsvítit horní světla společně s obrysovými světly. 

 

Ilustrace naleznete na další straně. 

 

Děkujeme za zakoupení TLE od D5T5.com! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M Scothlok UB2 – návod na připojení 

Do propojky zasuňte kabel z TLE a do průchodu vložte z boku kabel z kabeláže v autě (podle schématu), konektor 

zamáčkněte kleštěmi přiměřenou silou, aby se spojka nerozdrtila!  


