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JET-POWER  PN 28.00.3318
Circuito de proteção eletrônica III
Monitoramento com GPU ligado.
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Somente

Lâmpada

de LED, 12V

Base BA15S

PISCA

+

O pisca funciona
também com esta 

placa nova, mas só com
lâmpada de Led´s.

Chicote 2Chicote 3

Chicote 1

+ -

Ligar os fios do Chicote 1 no transformador (não  usa mais a placa antiga)

Ligar o fio Vermelho
no positivo do  

capacitor e o preto
no negativo,
junto com os
outros fios..

-Não usa mais todo o Circuito de proteção antigo.
-Desligue os 3 plug´s do circuito antigo, não corte,
 deixe-o chicote preso no chicote da chave grande.

Não usa mais o pisca antigo.
( se estiver bom pode deixar ele

mesmo funcionado. É só não
ligar os fios do pisca novo.)

Retire a placa antiga em cima, na caixa do dissipador e instale aqui a nova.

INSTALAÇÃO DO
CIRCUITO DE PROTEÇÂO III,

EM GPU JET-POWER FILTER II ANTIGO.

Retire a placa de led´s antiga e
coloque esta no mesmo suporte.

Se não tiver suporte, instale o que acompanha,
fixando-o com as capas de Led que acompanham.

 Solte os led´s antigos, sem cortar, e deixe-os
sem uso,  fixados com abraçadeiras, no 

chicote antigo. (A chapa de suporte tem lado. 
Verifique qual é o lado certo).

Maiores detalhes ligue (31) 99105-4443 TIM e fale com o Sr. Wagner.

Se for muito antigo, e os plug´s não forem compatíveis, corte e 
emende os fios; Azul com azul e branco com branco. Os fios 
azul e branco devem ser curto-circuitados.

É necessário conectar o conector fêmea do chicote 3 no 
conector macho de 4 fios que ia no chassis antigo.

Plug
fêmea
de 4
pinos

Plug
macho
de 4
pinos

Chicote
antigo

do
GPU.

TROQUE A
LÂMPADA

Este lado para cima.

Une o cabo
azul ao branco.
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