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TROJHLASNÉ FANFÁRY

Pozor!
Pri škodách, ktoré budú spôsobené nedodržaním užívateľského návodu zaniká nárok na
reklamáciu! Za následné škody neručíme! Pred inštaláciou si prečítajte tento návod.
1. Použitie
Trojhlasné fanfáry sú dodatkový klaksón do motorových vozidiel s palubnou sieťou 12V.
Majú pridelené E-číslo a zodpovedajú predpisom podľa nariadení StVZO.
Iné použitie ako je popísané hore môže viesť k poškodeniu produktu. Okrem toho je spojené
s rizikom skratu, požiaru, úderu elektrickým prúdom atď. Produkt sa nesmie otvárať, zmeniť,
príp. prestavať.
Dodržujte bezpečnostné odporúčania a technické dáta!
2. Bezpečnostné odporúčania
Fanfáry pri montáži upevnite pevne. Pokiaľ by sa za jazdy uvoľnili, môžu poškodiť
Vaše auto alebo spôsobiť inú škodu.
Pred uvedením do prevádzky overte, či nie sú poškodené.
Ak zistíte, že bezpečná prevádzka už nie je možná potom ich vyraďte z prevádzky
a zabezpečte aby sa nemohli do prevádzky uviesť. Prevádzka nie je bezpečná ak:
- fanfáry nefungujú
- fanfáry vykazujú viditeľné poškodenie
- boli dlhodobo skladované v nevhodných podmienkach
- boli poškodené pri preprave
Na vonkajšie očistenie používajte mäkkú vlhkú utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá.
Zabráňte prílišnej mechanickej záťaži prístroja, nevystavujte ho vysokým teplotám, vibráciám
alebo príliš vysokej vlhkosti.
Prístroj môže byť pripojený výlučne na palubnú sieť automobilu 12V. Nepokúšajte ho
pripájať na iné napätie.
Vo všeobecnosti platí, že pred uvedením prístroja do prevádzky ho treba preskúšať, či je
vhodný na účel, za ktorým bude nainštalovaný.
3. Popis produktu
Trojhlasné fanfáry slúžia vo Vašom aute ako prídavný klaksón. Ich špeciálny zvuk pripomína
zvuk talianskych športových áut. Fanfáry majú vlastný kompresor a dajú sa namontovať do
každého auta s palubnou sieťou 12V.
Rozsah zásielky
- tri fanfáry rôznej dĺžky
- samomazaný kompresor
- výkonové relé
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- prípravok na rozdelenie vzduchu
- asi 70 cm hadice
- návod na obsluhu
4. Montáž a uvedenie do prevádzky
Mechanické upevnenie
Tri fanfáry a kompresor upevnite podľa nákresu dole. Fanfáry namontujte tak, aby boli
tesne pri sebe a aby vám vystačila dĺžka priloženej hadice na ich prepojenie s dodaným
kompresorom. Čím kratšie hadice, tým rýchlejšie vznikne optimálny zvuk fanfár. Na
prepojenie fanfár s kompresorom treba hadicu rozdeliť na 4 časti. Fanfáry smerujte
trochu dole aby z nich mohla kondenzná voda odtekať. Kompresor montujte kolmo
a nie v blízkosti príliš teplých častí auta.

Vŕtanie pre upevňovaciu skrutku kompresora
musí byť 8,5 mm, vŕtanie na upevnenie fanfár
6 mm.

Dbajte aby ste pri vŕtaní nepoškodili niektorý kábel, nosný diel karosérie alebo
benzínovú nádrž!
Elektrické pripojenie
Používajte káble s dostatočným prierezom (min. 1,5 mm2) a spoľahlivú izolačnú pásku.
Pri montáži dodržujte doporučenia výrobcu automobilu. V každom prípade dodržte
správnu polaritu.
Pred elektrickým pripojením fanfár bezpodmienečne zistite polaritu továrensky zabudovaného
klaksónu.
Montáž pri spínanom pluspóle
Fanfáry pripojte podľa nasledujúcej schémy

+12V od batérie
Masse – kostra
Hupenknopf – tlačidlo klaksónu
1. sériovo zabudovaný klaksón
5. volant s tlačidlom klaksónu
2. kompresor
6. poistka 20A
3. fanfáry
7. prídavný spínač (nie je
4. výkonové relé
v dodávke)
Prídavným spínačom (7) je na výber spustenie zabudovaného klaksónu alebo fanfár.
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Montáž pri spínanom mínuspóle
Fanfáry zapojte podľa nákresu:

1. sériovo zabudovaný klaksón
5. volant s tlačidlom klaksónu
2. kompresor
6. poistka 20A
3. fanfáry
7. prídavný spínač (nie je
4. výkonové relé
v dodávke)
Prídavným spínačom (7) je na výber spustenie zabudovaného klaksónu alebo fanfár.
Údržba a starostlivosť
Trojhlasné fanfáry sú - až na výmenu batérie – bezúdržbové.
Na vonkajšie čistenie používajte jemnú, mokrú handru. Nepoužívajte prášky alebo
rozpúšťadlá.
Technické údaje
Prevádzkové napätie
Hlasitosť
Odber prúdu
Hmotnosť

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