
Montážní adapter pro LED denní a pozièní
svìtla NOLDEN.  Art.-Nr. 831 04

Urèeno jako univerzální díl pro usnadnìní montáže denních
a pozièních svìtel Nolden Art.-Nr. 1202 a 1203. Adapter je vyroben
z èerného ABS. Tam kde lze použít nahrazuje dodávané držáky 
svìtel, které jsou souèástí balení Nolden. Výhody tohoto adapteru
spoèívají hlavnì v tom, že nejsou vidìt žádné plechové držáky a
montáž se stává jednodušší. Pøipoutání k èástem vozidla je možné
pomocí šroubù, a nebo lepením (Art.-Nr. 812 70, 821 71, 822 71)
Obsah balení: 
1 pár adapteru z èerného ABS
2 x tìsnící pryž

Adapter-Set für Universal-LED
-Tagfahrleuchten Art.-Nr. 1202 oder
1203

Montážní adapter pro univerzální LED
denní a pozièn? svìtla, kat.è. 1202 
nebo 1203

Adapter set for universal LED day-
driving lamps, art. no. 1202 or 1203

Kit d’adaptateur pour feux de jour 
a LED universal, réf. 1202 et 1203

Stand: 12/20081/1

Obsah balení: 
1 pár adapteru z èerného ABS
2x tìsnící pryž
1x informace k možné montáži

Urèeno jako univerz?ln? d?l pro usnadnìní montáže 
denních a pozièních svìtel Nolden kat.è. 1202 a 1203.

Pozor !!! Pøed montáží se ujistìte, že Vámi zvolené 
místo montáže je v souladu s rozmìry urèenými dle 
ECE-R48 pøedpisu, a že je v nárazníku dostateèný 
prostor pro usazení a zapojení samotného svìtla a 
øídících jednotek.

Montáž je možno provést pomocí šroubù a nebo 
lepením (Polyuretanové jednosložkové lepidlo kat.è. 
812 70).

V pøípadì lepení musí být dosedací plochy z ABS  
zdrsnìny brusným papírem.

Š�astnou cestu Vám pøeje Milotec Auto-Extras.

Typ 831 04 

MONTAGE-EMPFEHLUNG INFORMACE K MOŽNÉ MONTÁŽI ASSEMBLY RECOMMENDATION CONSEIL DE MONTAGE
The pack contains:
1 pair of adapters, black ABS
2x sponge rubber strip 
1x assembly recommendation

The LED day-driving lamps Nolden, art. no. 1202 and 
1203, can be assembled by means of the adapter set. 

Attention: Before assembly make sure that the 
position of the lamps corresponds to the defaults of the 
ECE-R48 standard and that there is sufficient room for 
the installation depth of the lamps.

The LED lamps can be mounted to the intended point of 
the vehicle using screws or Milotec glue, art. no. 812 
70B.

The designated adhesive surfaces on the ABS parts 
must be roughened with  abrasive paper before gluing.

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

Fournitures:
1 paire d’adaptateurs, ABS noir
2x bandes de spongieux 
1x conseil de montage

Le kit d’adaptateur permet de réaliser le montage des 
feux de jour a LED Nolden, réf. 1202 et 1203.

Attention : Avant de procéder au montage, vérifier 
que la position des feux corresponde aux prescriptions 
de la norme ECE-R48 et que l’espace disponible soit 
suffisant par rapport a la profondeur de montage des 
lampes.

Les feux LED peuvent etre fixés a l’endroit désiré du 
véhicule a l’aide des vis ou de la colle Milotec, réf. 812 
70B.

Avant l’encollage, les surfaces du parts en ABS 
prévues pour le collage doivent etre rendues 
rugueuses avec papier d’émeri.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

Lieferumfang:
1 Paar Adapter, ABS schwarz
2x Moosgummistreifen 

Vorsicht: Vor Beginn der Montage muss sichergestellt 
werden, dass die Position der Leuchten mit den 
Vorgaben der Norm ECE-R48 übereinstimmen und 
dass der Platz für die Einbautiefe der Leuchten 
ausreichend ist.

Die LED-Leuchten können mittels Schrauben oder 
Milotec-Kleber Art.-Nr. 812 70B an der gewünschten 
Stelle des Fahrzeuges befestigt werden.

Die vorgesehenen Klebeflächen an den ABS-Teilen 
müssen vor dem Verkleben mit Schleifpapier aufgeraut 
werden.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

1x Montage-Empfehlung

Mit dem Adapter-Set kann die Montage der LED-
Tagfahrleuchten Nolden Art.-Nr. 1202 und 1203 
vorgenommen werden. 
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