Navodila za trojno hupo Voxbell Nostalgie
Kat. štev. 84 28 00
UPORABA
Naprava je namenjena za dodatno hupo v vozilih z 12 V
napajanjem. Drugačna uporaba od navedene lahko vodi
do poškodb naprave, kot so kratki stik, ogenj,... naprave
ne odpirajte, spreminjajte ali vgrajujte.
VARNOSTNI UKREPI
Pri montaži pazite na trdno namestitev naprave. Sprostitev
naprave med vožnjo lahko poškoduje vozilo. Pred
uporabo preverite, če so na napravi vidne poškodbe. Če
varna uporaba naprave ni več mogoča, je ne uporabljajte
več. Varna uporaba ni več možna v naslednjih primerih:
- naprava ne deluje več
- na napravi so vidne poškodbe
- napravo ste dalj časa skladiščili v neprimernih
pogojih
- med transportom je prišlo do poškodb
za zunanje čiščenje naprave uporabljajte mehko, vlažno
krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Izogibajte se močnim udarcem. Naprave ne izpostavljajte
visokim temperaturam, vibracijam ali vlažnosti.
OPIS NAPRAVE
Poseben zvok hupe spominja na športna italijanska vozila.
Naprava ima kompresor in jo lahko uporabite v vseh
vozilih z 12 V napajanjem.
DOBAVA
- 3 fanfare različnih velikosti
- kompresor
- releji
- razdelilnik
- ca. 70 cm dolga cev za zrak
- navodilo
MONTAŽA
Pritrdite fanfare in kompresor kot je prikazano na sliki v
originalnih navodilih, str. 5. Fanfare montirajte v tesnem
razmaku eno poleg druge, da bo cev za zrak zadostna za
povezavo fanfar in kompresorja s pomočjo razdelilnika.
Krajša je cev, hitreje dosežete optimalen zvok. Za
povezavo kompresorja s fanfarami morate cev razrezati na
4 dele. Hupe morate montirati z odprtinami rahlo
navzdol, da kondenzirana voda lahko odteka. Kompresor
morate montirati navpično in ne v bližino segrevajočih-se
delov. Luknja za pritrdilne vijake mora biti premera 8,5
mm, luknja za pritrditev fanfar pa premera 6 mm.
Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete kablov, nosilnih
delov ali rezervoarja za bencin.
ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV
Za montažo uporabite izoliran kabel zadostnega premera
(min 1,5 mm2). Pazite na polarnost.
Pred električno priključitvijo fanfar se prepričajte, kateri
pol tovarniško vgrajene hupe je priklopljen v vozilu.
- VGRADNJA PRI PRIKLOPLJENEM PLUS
POLU
Priključite napravo kot je prikazano na sliki 1 v
originalnih navodilih, str. 6.
1. serijsko vgrajena hupa
2. kompresor
3. fanfare
4. releji
5. volan z gumbom za hupo
6. varovalka 20 A
7. dodatno izbirno stikalo (ni priloženo) – z njim lahko
izbirate med serijsko hupo in fanfarami

- VGRADNJA PRI PRIKLOPLJENI MASI
Priključite napravo kot je prikazano na sliki 2 v
originalnih navodilih, str. 6.
1. serijsko vgrajena hupa
2. kompresor
3. varovalka min. 20 A
4. releji
5. volan z gumbom za hupo
6. varovalka 20 A
7. dodatno izbirno stikalo (ni priloženo) – z njim lahko
izbirate med serijsko hupo in fanfarami
VZDRŽEVANJE
Potrebna je samo zamenjava baterij.
TEHNIČNI PODATKI
Napajanje
Glasnost
Poraba toka
Teža

12 V DC
118 dB (A)
ca. 17 A
25 g

Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo.
Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za
katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki
so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo
si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih
delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih
se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz
garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov,
samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala,
potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne
spadajo k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi
malomarnega ravnanja
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk
ali zaradi uporabe napačnih varovalk.
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen
žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki
bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki
so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače
določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o.
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

