Funkciók
• Ez a termék csak 12 V-os gépkocsikban alkalmazható.

Beszerelés
Beszerelés és csatlakoztatás előtt bontsa le az akkumulátor-csatlakozásokat. Vegye figyelembe a
gépkocsi gyártójának az elektromos egységekre vonatkozó biztonsági utasításait (pl. légzsák,
riasztórendszer, fedélzeti számítógép, indításgátló).
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Automatikus antenna
Rend. sz.: 37 27 88
Rendeltetésszerű használat
Az automatikus (motoros) antenna rádiójelek vételére szolgál. Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása. A termék
kizárólag gépkocsikban való alkalmazásra való.
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készülék védelmét szolgálják,
hanem elsősorban saját egészsége védelmét. Olvassa ezért végig a használati útmutatót, mielőtt használatba venné a
készüléket. Őrizze meg jól a később felmerülő kérdések esetére.
A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a
mindenkori tulajdonos védjegyei.

Az antenna beépítési helyére fúrjon egy 21 mm átmérőjű lyukat.
Szerelje le az antennafej részeit (1) - (4) az antennáról.
Dugja rá a műanyagtömlőt (11) a motorházon lévő vízkilépő nyílásra.
Dugja fel az antennát alulról a szerelőfuratba. A rögzítőgyűrű (6) két vezetőorrának túl kell nyúlnia a furaton.
Dugja rá a félgömböt a (3) a tömítőgyűrűvel (4) együtt az antennafejre. Illessze be eközben a tömítőgyűrű (4) vezetőorrát a
billenősaru (5) furatába.
• Dugja rá a félcsészét (2) az antennafejre.
• Csavarja fel az anyát (1) az antennafejre. Az anyát (1) még csak egy kicsit húzza meg.
•
•
•
•
•

• Erősítse a fekete vezetéket (10) és a tartókengyelt
(12) a fekete anya (13) és egy alátét segítségével
az antenna menetes tartócsapjához.
• Állítsa be az antenna irányát, és rögzítse a
tartókengyelt (12) a lemezcsavar (14) segítségével
a karosszériához. A tartót elektromosan vezető
módon kösse a karosszériára, hogy biztosítva
legyen a gépkocsitesttel való összeköttetés.

A szállítás tartalma

•
•
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•
•

automatikus antenna
kábelgyűrűk
műanyagtömlő
rögzítőcsavarok
tartókengyel
használati útmutató

Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. A használati útmutató előírásainak be nem tartásából
eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk
felelősséget.
Ennek a készüléknek a biztonságos kezelése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell
értenie ezt a használati útmutatót.
Ez a jel fontos megjegyzésekre utal a használati útmutatóban. A használatbavétel előtt olvassa el a teljes
útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz a helyes használatról.
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
• A készülék javítását kizárólag szakemberrel végeztesse. Szakszerűtlen javítások esetén megszűnik a garancia.
• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
Termékspecifikus biztonsági tudnivalók
• A termék csak negatív testelésű, 12 V akkumulátor-feszültségű gépkocsikban alkalmazható.
• Beszereléskor vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az elektromos egységekre vonatkozó biztonsági utasításait (pl.
légzsák, riasztórendszer, fedélzeti számítógép, indításgátló).
• A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek megtörve vagy összenyomva.
• Vigyázzon arra (például a lyukak kifúrásakor), hogy ne sérüljenek meg a gépkocsiba fektetett kábelek vagy egyéb
alkatrészek (akkumulátor, vezérlőkészülékek, biztosítékdoboz).
• Az antennakábelt a zavartatás elleni védelem okán kellő távolságra vezesse a kábelkötegektől. Az éles szélű furatoknál
alkalmazzon kábelátvezetőket.
• Beszereléskor, de különösen a beszerelési hely megválasztásakor, vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az adott
gépkocsitípusra vonatkozó adatait. Az ettől eltérő beszerelés és beszerelési hely következtében megszűnik a gépkocsi
forgalmi engedélyeaz ECE-R 26, 6.17 paragrafusa szerint.
• Az antenna beépítése nem akadályozhatja a gépkocsi forgó alkatrészeinek (pl. kerekek, nyomtávrudak, lengőkarok) a
működését. Elegendő szabad térnek kell lennie köztük.
• A szakszerűtlen beszerelésért és használatért, továbbá a rendeltetéstől eltérő alkalmazásért nem vállalunk felelősséget.

A tartókengyelt (12) esetleg megfelelő módon meg kell görbíteni, hogy rögzíteni lehessen a
karosszériához.

• Húzza meg most az anyát (1) az antennafejen.
• Vezesse az antennakábelt (7), a piros (9) és a kék vezetéket (8) a gépkocsi belső terében.
A karosszéria-átvezetések számára esetleg lyukakat kell fúrni. A karosszéria-átvezetéseknél
alkalmazhatja az együttszállított kábelgyűrűket.

A vezetékek csatlakoztatása

• Kösse rá a piros vezetéket (9) egy, az
akkumulátor pozitív pólusával közvetlenül
összekötött vezetékre
(például a
biztosítékdoboz 30 jelü kapcsánál).
• Az akkumulátor pozitív pólusával
összekötött vezetéket egy 5A-es
biztosítékkal
(pl. kábelbiztosíték, amely nem része a
szállításnak) kell lebiztosítani.
• Kösse össze a kék vezetéket (8) az
autórádió
távvezérlővagy
antennavezérlő kapcsával.
• Dugja be az antennakábelt (7) az
autórádió antennabemenetébe (15).
• Kösse vissza az akkumulátor-csatlakozásokat.
• Csatlakoztatáskor vegye figyelembe a
gépkocsi gyártójának az elektromos
egységekre
vonatkozó
biztonsági
utasításait
(pl. légzsák, riasztórendszer, fedélzeti
számítógép, indításgátló).

A termék áttekintése
1. anya
2. félcsésze
3. félgömb
4. tömítőgyűrű
5. billenősaru
6. rögzítőgyűrű
7. antennakábel
8. kék vezeték
9. piros vezeték
10. fekete vezeték
11. műanyagtömlő
12. tartókengyel
13. fekete anya
14. lemezcsavar

Üzembe helyezés
• Kapcsolja be a rádiót, az antenna automatikusan kitolódik.
• Kapcsolja ki a rádiót, az antenna automatikusan visszahúzódik.
• Az antenna mindaddig kitolódva marad, amíg a kék vezetéken rajta van a +12 V (a rádió által bekapcsolva).

Karbantartás és ápolás
A készüléket egy puha, tiszta és száraz kendővel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy vegyszert, mert a ház
megsérülhet (elszíneződhet).
Rendszeresen dörzsölje be finoman az antennarúd egyes tagjait savmentes zsírral, hogy mindig könnyen járjanak.

Eltávolítás
Tájékozódjon a helyi hatóságoknál a szabályozott eltávolítás lehetőségeiről.

Műszaki adatok
Üzemi feszültség

12 V

Áramfelvétel működtetéskor

400 mA

Áramfelvétel készenlétben

7,2 mA

Beszerelési szög

0-30 °

Működési idő

6 másodperc

Méretek

kb. 61 mm x 320 mm x 90 mm

Súly

589 gramm

Az antenna hosszúsága

840 mm

Szín:

ezüst
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