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MANUAL DO USUÁRIO

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obrigado por escolher o Kit Super LED Tech One. Este manual oferece as instruções necessárias
para instalação e o uso do produto. 

Leia atentamente este manual e proceda de acordo com as instruções fornecidas. A Tech One
não se responsabiliza por problemas ocasionados por uma má instalação.

O Kit Super LED Tech One substitui as lâmpadas halógenas e de xênon automotivas de maneira
mais estável e com vida útil prolongada. As vantagens da tecnologia LED não são apenas em 
termos de durabilidade e eficiência, o LED economiza até 60% menos energia. O LED não 
esquenta como as demais lâmpadas, com isso você terá um produto seguro e com melhor 
desempenho. O LED não oscila como o xênon e acende instantaneamente. Enquanto uma 
lâmpada comum dura em torno de 1000 horas, o LED pode chegar a 30.000 horas. 
Ecologicamente correto: não utiliza mercúrio ou qualquer outro elemento que cause dano à 
natureza.

Consulte as especificações técnicas de seu veículo para verificar a compa�bilidade do
 produto com o mesmo.

SUPER LED 3700 LUMENS SUPER LED 3000 LUMENS

Encaixes: H1, H3, H4, H7, H8, H9, 
H11, H16, 9005, 9006 e 881

Material:  Alumínio, Silicone, estanho, 
poliamida, cobre, níquel e ferro.

Encaixes: H1, H3, H4, H4 MOTO,  H7, H8, H9, 
H11, H16, 9005,  9006 e 881
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Temp. de cor: 6000 Kelvin
Temp. de operação: 
-40°C até 80°C

Material:  Alumínio, Silicone, estanho, 
poliamida, cobre, níquel e ferro.

Quantid.de LED: 2 por lâmpada Quantid.de LED: 2 por lâmpada
Ângulo de emissão: 360° Ângulo de emissão: 360°

Voltagem: lâmpadas e
reatores: DC 12 - 24V

Voltagem: lâmpadas e
reatores: DC 12 - 24V

Potência: 24W (H1, H3, H7 
H8, H9, H11, H16, 9005, 
9006 e 881) 36W Alto /
24W Baixo (H4)

Fluxo luminoso:  3700L (H1, 
H3, H4, H7, H8, H9, H11,
H16, 9005, 9006 e 881) 

Potência: 18W (H1, H3, H7,
H8, H9, H11, H16, 9005, 
9006 e 881)
20W Alto /19W Baixo (H4)

Fluxo luminoso:  3000L (H1 
H3, H4, H7, H8, H9, H11, 
H16, 9005, 9006 e 881)

Temp. de cor: 6000 Kelvin
Temp. de operação: 
-40°C até 80°C

Tabela de comparação entre lâmpadas e o Super LED, Xênon e Super Branca em relação
 à lâmpada halógena.

Tipo de lâmpada

Super Led

Xênon

Super Branca

Consumo

Até 74% menor

Até 50% menor

Semelhante

Vida Ú�l

10 vezes maior

2 vezes maior

3 vezes maior

D ireção em que os chips LED devem 
ser posicionando em relação ao encaixe 
H7.

Direção em que os chips LED devem 
ser posicionando em relação ao 
encaixe H4.
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* Verifique se a fiação está conectada corretamente e o conector não está frouxo.
* V erifique se os faróis alto e baixo funcionam corretamente.
* V erifique pela parte da frente do farol se a lâmpada foi encaixada no suporte corretamente.

* N ão direcione a luz para cima, pois prejudica a segurança do motorista na direção contrária.

* Ausência de luz alta/baixa. SOLUÇÃO: A conexão com a fonte de alimentação pode estar
   frouxa.  Verifique a conexão do reator com a fonte de alimentação.

Uma vez que o produto seja utilizado normalmente, estará dentro da garantia pelo prazo
informado pelo fornecedor, mediante apresentação de Nota Fiscal.
Danos causados propositalmente ou por negligência, como por exemplo, mau uso, carga
imprópria ou instalação indevida, são excluídos do serviço de garantia.

* Não olhe diretamente para a luz, a exposição prolongada a uma intensa fonte de luz pode 
  prejudicar sua vista.

* Solicita-se desligar a energia quando ocorrer um acidente para evitar quaisquer possíveis 
   danos de escape de alta voltagem causada por conectores separados, etc.

* Não desmontar ou remodelar a lâmpada ou o Kit. O fabricante e o distribuidor não são 
   responsáveis caso isso ocorra.

* Substituições e reparos nas peças devem ser realizados na assistência técnica credenciada 
   pelo fabricante. Para informações sobre garantia entre em contato com o fornecedor do produto.

* M antenha o produto longe de produtos inflamáveis.

* Após a instalação, alinhe os faróis de maneira apropriada evitando que a iluminação do
   Super LED atrapalhe a visão de outros motoristas e pedestres.

 Após a troca da lâmpada, deve-se fazer o alinhamento dos faróis para correta projeção *  
  de luz.

* Aviso de falta de lâmpada no painel ou lâmpada piscando. Utilizar o Canceller  Tech One. 
  (Produto não incluso no kit, consultar seu vendedor).

Para melhor direcionamento da iluminação do Super LED, os modelos com encaixe H4
e H7 devem ser alinhados de acordo com as imagens abaixo.

Após a instalação:

Resolução de problemas:

Garantia:

CUIDADOS 

Devido à baixa potência do SUPER LED alguns veículos necessitam do Canceler 
Tech One para corrigir o aviso de erro de ausência de lâmpada no computador de bordo.



Comparação dos sistemas de iluminação de lâmpadas.

A instalação requer mão de obra especializada e deverá ser realizada em uma oficina de sua 
preferência. Danos causados por má instalação, não são de responsabilidade do distribuidor
e fabricante.
1).  Comece a instalação após checar se o motor e a luz original estão frios o suficiente
de modo a prevenir queimaduras.

Guia de instalação:

7) . Utilize a fita de dupla face para prender o reator em uma superfície que não esteja sujeita à alta
temperatura, o descuido desta instrução poderá causar sérios danos. 

2) . Instale a lâmpada quando o carro estiver desligado.

3) . Desligue o interruptor de luz antes de iniciar a instalação.

4) . Não deixe a lâmpada cair ou ser riscada, evite o contato direto com chip LED da lâmpada com
ele ligado ou mesmo desligado, a oleosidade da pele pode danificar o chip, e alterar a cor da luz 
projetada, e quando ligadas pode causar queimaduras. 
    5) . Uma conexão errada pode causar problemas na iluminação.

6) . Se a lâmpada for conectada com os polos invertidos não funcionará devido a sua proteção.
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Alinhe o encaixe e em seguida aperte a presilha no encaixe alinhado.

Procedimentos para os encaixes fixos. 881, 9005, 9006, H8, H9, H11 e H16

O encaixe H4 deve ser girado no sentido anti-horário, o encaixe H1, H3 e H7 deve ser 
girado sentindo horário.

Conectar a lâmpada no bocal de instalação, e alinhar a lâmpada ao bocal e encaixar.

Encaixe removível

Procedimentos para modelos com encaixe removível: H1, H3, H4 e H7

Instale o encaixe da lâmpada prendendo na presilha de metal da lanterna.

Depois de encaixado girar, a lâmpada até o seu travamento no bocal.             Ao fixar o reator, tome 
cuidado   para   que   com   o 
movimento   não  desencaixe 
o SUPER LED.

É de responsabilidade do usuário proceder de forma segura quanto ao uso do equipamento, 
entender e obedecer todas as leis relativas ao uso de lâmpadas automotivas, se informando 
sobre leis municipais, estaduais e federais aplicáveis.


