
GUERRILLA BYPASS   

Het klepsysteem in je uitlaat werkt 
plotseling niet meer. Wat nu?

Wat vervelend. Maar geen stress! Deze Troubleshooting Guide 
helpt je bij het vaststellen en oplossen van het probleem. Doe 
eerst dit:

Stap 1: Check of je een originele Guerrilla Bypass hebt
1. Kijk onder je auto net voor de achterste uitlaatdemper(s). 

Daar behoort het klepsysteem te zitten voor het beste 
effect. Zie je ons echtheidskenmerk, de Guerrilla Skull, in de 
bracket?

2. Kijk onder de motorkap, in de buurt van de accu. Daar vind 
je de Guerrilla Sound Manager, een zwart kastje met kabels 
eraan. Staat ons logo erop?

JA en/of JA op deze twee vragen? Ga direct naar stap 3.

NEE en NEE als antwoord? Grote kans dat je te maken hebt 
met een imitatieklep. Ga dan naar stap 2.

Stap 2: Imitatie? Elk nadeel heeft z’n voordeel...
Reparatie van een goedkope uitlaatklep is vaak niet mogelijk of 
duurder dan het product zelf. Time to get Guerrillafied! 

We helpen je natuurlijk graag: 
• Telefoon/WhatsApp: 085 5000 000
• Email: info@guerrilla-exhaust.com

Stap 3: Relax en pak eerst wat te drinken
Jij hebt gelukkig The Real Thing! Dus je weet zeker dat:  
• Jouw uitlaatklepsysteem van Nederlands fabricaat is;
• Jij gewoon 2 jaar garantie hebt op je product;
• De elektronica niet op hol slaat van allerlei draadloze apparaten;
• Elke Guerrilla Bypass vanaf 2008 te reviseren of repareren is;
• Elk onderdeel op voorraad ligt in ons magazijn in Heroes City;
• Je altijd van harte welkom bent en wij jou graag helpen.

Stap 4: Back to the Sound of Power
Wat is er precies aan de hand? En wat is de oplossing? Volg het 
schema hieronder.

Veel rijplezier met The 
Sound of Power!

Druk op een knop van de 
Guerrilla Remote. 

Brandt er een lichtje?

Neem contact op met 
Guerrilla Exhaust.

De batterij van de 
Guerrilla Remote is 

uitgeput. Schroef de 

achterzijde open en 
vervang de batterij door 
hetzelfde type. 
Druk op een knop van de 
Guerrilla Remote.

Brandt er nu een lichtje?

Werkt de Guerrilla 
Bypass naar behoren?

NEE

NEE

Vind de Guerrilla 
Bypass onder de auto. 

Druk afwisselend op de 

knoppen van de Guerrilla 
Remote. Zijn er 

mechanische geluiden 
hoorbaar?

Vind de Guerrilla Sound 
Manager. Deze 

besturingsmodule zit in 

de buurt van de accu. 
Druk op de knop van de 
Guerrilla Remote. Hoor 

je een klikkend geluid uit 
de module?

Controleer de verbinding 
tussen de stekker van 

de voedingskabel en de 
connector van de 
motor. De delen 

klikken in elkaar. Zitten 
deze goed vast?

Draait de motor met 

tegenzin of gaat de klep 
niet helemaal open of 

dicht? 

De klep gaat stroef of zit 
vast door vuilafzetting. 
Spuit deze in met WD40 

of een vergelijkbaar 
middel.
Druk afwisselend op de 
knoppen van de Guerrilla 
Remote. Beweegt de 

klep weer soepel?

Open de zekeringhouder 
van de voedingskabel. Is 
de zekering verkleurd of 

doorgebrand?

Vervang de zekering.  
Druk op de knoppen van 
de Guerrilla Remote. 

Beweegt de klep weer 
volledig?

Controleer de witte 
connector op de 

Guerrilla Sound 
Manager. Zit deze 

goed aangedrukt?

Controleer de aan-
sluitingen op de accu. 

Zit de rode kabel stevig 

vast aan de pluspool en 
de zwarte kabel aan de 
minpool?
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