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Er geldt een Beperkte Garantie op fysieke goederen, en uitsluitend op fysieke goederen, die worden aangekocht bij Movalyse d.o.o. (de 'Fysieke Goederen'). 
De Beperkte Garantie heeft betrekking op materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik tijdens de Garantieperiode. Tijdens de Garantieperiode zal 
Movalyse d.o.o. gratis producten of onderdelen repareren of vervangen van een product dat defect is ten gevolge van een materiaal- of fabricagefout, bij een 
normaal gebruik en onderhoud. Movalyse d.o.o. zal het Product gratis repareren met nieuwe of herstelde vervangingsonderdelen. De Garantieperiode voor 
Fysieke Goederen die zijn aangekocht bij Movalyse d.o.o. bedraagt 730 dagen vanaf de verzenddatum van het product.
Op het vervangen Fysieke Goed of onderdeel zal ofwel de resterende waarborg van het oorspronkelijke Fysieke Goed van toepassing zijn, ofwel 180 dagen 
na de vervangings- of reparatiedatum, waarbij de langste datum van beide zal gelden. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op een probleem dat 
veroorzaakt wordt door omstandigheden, slechte werking of schade die niet voortvloeit uit materiaal- of fabricagefouten. Om aanspraak te maken op de 
garantie, dient u eerst contact op te nemen met ons op
support@safer-turn.com om het probleem en om de meest geschikte oplossing te bepalen.

Movalyse d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenië - EU, email: support@safer-turn.com

Pijl moet in de rijrichting wijzen
SBM moet perfect geëgaliseerd zijn voor de grootste 
nauwkeurigheid
Logo naar boven of onder (zie werkstanden)
Gebruik kabelbinders om de SBM op het chassis vast 
te maken
Vermijd plaatsing in de buurt van een hittebron

Het Smart Brake Module apparaat moet geïnstalleerd worden volgens de instructies van de Movalyse installatiehandleiding. Als u een deel van de 
installatiehandleiding of/en het bedradingsschema van uw motor�ets niet begrijpt, neem dan contact op met Movalyse d.o.o. via
support@safer-turn.com

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn noch Movalyse, d.o.o. noch zijn leveranciers, zijn onderaannemers, zijn a�liaten, 
kantoorhouders, managers, werknemers, dealers of agenten aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige toevallige schade inclusief persoonlijk 
letsel of enige andere schade, hetzij direct, speciaal, incidenteel, indirect of als een gevolg voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

  de onjuiste werking van de Smart Brake Module omwille van onjuiste kalibratie van het systeem en/of elk ander gebruik dat niet in  
 overeenstemming is met de Smart Brake Module gebruikershandleiding.
  de beschadiging van een motor�ets omwille van de onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de Smart Brake Module.
  het niet werken van het remlicht omwille van onjuiste installatie of onjuiste kalibratie.
  het niet aangeven van de vertraging door de Smart Brake Module wanneer er geremd werd of het aangeven van vertraging   
wanneer dit niet gebeurde.

Smart Brake Module is een apparaat dat motorijders bijstaat om aan te geven wanneer men remt of vertraagt. Smart Brake Module kan vertraging 
detecteren en de remlichten laten oplichten wanneer vertraging plaatsheeft. Omwille van de verschillende rijstijlen en types van motor�etsen kan de 
onderneming Movalyse d.o.o. geen verantwoordelijkheid op zich nemen als de Smart Brake Module geen vertraging zou detecteren en dus geen remlicht 
zou laten oplichten. Correct gebruik van remlichten is de verantwoordelijkheid van de bestuurder, en het Smart Brake Module apparaat is er om de 
bestuurder bij te staan in het aangeven van vertraging.

Compatibel met alle motor�etsen met 12 V of 6 V lampspanning. Ook compatibel met LED, 
halogen of HID remlichten. Met Smart Brake Module (SBM) zal er tijdens het remmen met de 
motor�ets een remlicht oplichten. SMB zal zichzelf kalibreren na elke start. Nadat de SBM 
kalibreert, zal je een korte �its zien in je remlicht.
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Bevestig de SBM op het chassis van de
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>
>

>
>

>

Zwart / Geel

Rood

Zwart / Wit

Bruin

Wit / Zwart

Zwart Bruin

Grijs / Rood Geel / Rood

Groen / Geel
Groen / Wit

Geel / Groen

Groen / Paars
Groen
Blauw

BELANGRIJK! De kleuren op het onderstaande schema zijn louter informatief en kunnen verschillen met uw motor�ets.
Raadpleeg uw onderhoudshandleiding voordat u met de installatie start.
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Hoe kies je tussen twee werkstanden:
Constant remlicht
Logo naar
boven

Knipperend remlicht
Logo naar
beneden

SMART BRAKE MODULE

Zoek de draden in de lijst op de plaats waar je de lamp in je achterlicht zou vervangen

Volg die draden om een geschikte plaats te vinden om de SBM unit aan te brengen

Bevestig de TAB connectoren op de kabelboom van de motor�ets volgens het schema

Sluit de kabels van de Smart Brake Module aan op de TAB connectoren

Maak uw keuze: Knipperend of constant licht bij vertragensempre accesa

Maak de SBM unit stevig vast op het chassis van de motor�ets

Start je motor�ets en geniet van de rit
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of elk ander ontstekingsgeschakelde voedingsbron
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