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1. PRITRDITEV KOMPRESORJA
V bližini motorja poiščite prostor, ki je zaščiten pred škropljenjem vode in zelo
oddaljen od vseh virov vročine.
S pomočjo sponk in nekaj vijakov kompresor namestite navpično in bodite pozorni, da
se sponka dotika šasije vozila (če je potrebno odstranite barvo vozila ali zvočno
oblogo).

2. PRITRDITEV TROBELJ
Izberite mesto poleg kompresorja, kamor boste pritrdili troblje. Le‐te morajo biti z
odprtino obrnjene naprej in rahlo nagnjene navzdol. Troblje pritrdite s 6 mm vijaki,
kot je prikazano na spodnji sliki.

3. PNEVMATSKA POVEZAVA
S pomočjo razvejanih kosov in plastičnih cevk kompresor povežite s trobljami. Pri tem
pazite, da jih ne preščipnete ali prepognete ter hkrati sledite barvnim oznakam na
kompresorju in trobljah.

4. ELEKTRIČNI PRIKLOP
•
•
•
•

Vse priklope je potrebno izvesti s 4 mm2 električnim kablom.
Terminal povežite na ozemljitev (kovinska stran, šasija).
Terminal kompresorja priklopite na terminal releja št. 87. Terminal D+ (glejte
opcijsko nastavitev zvoka) je potrebno povezati z vstavljanjem stikala na terminal
releja št. 87 in nikoli direktno na + akumulatorja.
Terminal releja 30/51 priklopite s + 12 Vcc in vstavljeno 30A varovalko.

Kompresor in troblje morajo biti nameščene tako, da so zaščiteni pred dežjem,
pršenjem blata in vodnimi curki.
A. Priklop stikalnega gumba na ozemljen kabel:
• Terminal releja št. 85 priklopite na stikalni gumb.
• Terminal releja št. 86 priklopite na + pozitivni kontakt.
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B. Priklop stikalnega gumba na pozitivni kabel:
• Terminal releja št. 85 priklopite na stikalni gumb.
• Terminal releja št. 86 priklopite na ‐ negativni kontakt.

NB: Upoštevajte polariteto. Če obrnete kompresor in troblje ne hupajo, zamenjajte
glavne kable kompresorja.
Kompresor je potrebno redno oljiti na naslednji način: 1 – odstranite plastične cevke z
zgornje strani kompresorja, ki so povezane na troblje. 2 – poženite prazen kompresor
in hkrati v ustrezne odprtine kapnite nekaj kapljic finega olja (na sliki označeno z
“oil“). Olje samodejno spolzi navznoter in se izloči skozi šobe. 3 – vrh kompresorja
držite stran od oči in telesa, da se ne poškodujete. Zračne cevke ponovno namestite
na ustrezne šobe na pokrovu kompresorja.
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Troblja s 5 zvoki La Cucaracha
Kat. št.: 85 74 82
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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