
7677150, 7677151

Schéma

MOTOROVÁ TELESKOPICKÁ ANTÉNA

TECHNICKÁ DATA

NÁVOD K MONTÁŽI

kapacita  

délka vysunutého prutu

délka kabeláže

prut

úhel prutu

80 pF ± 10%

~ 790 mm

~ 1500 mm

5 èlánkù - ocelový nebo èernìný povrch 
O~ 0 - 31
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Pøed montáží si ovìøte, zda je v zamýšleném místì montáže pro anténu
dostatek místa.

Zvolte úhlovou podložku odpovídající potøebnému sklonu antény, pøípadnì
použijte nìkterý montážní komplet pøipravený pro konkrétní typ vozu.

Typ vozu:

Mercedes W124, C124, 200/300, E/CE
Mercedes S124, 200/300, T/TD/TE
Mercedes W202, Classe C
Volvo S40
VW Golf III
Mercedes W201/190, Lancia Dedra

7541009
7541010
7541011
7541012
7541013
7541015

Objednací èíslo:

Vyvrtejte do karoserie vozu otvor o prùmìru 18 mm. Zaèistìte okraje 
otvoru a ošetøete je antikorozním pøípravkem.

Nasaïte na anténu distanèní díl a vsaïte komplet do otvoru. Nainstalujte
úhlovou podložku a zajistìte šroubem.

Pøipevnìte tìleso antény k vnitøní èásti vozu pøiloženým držákem.

Pøipojte antenní kabel.

Pøipojte napájecí kabel dle schématu.
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+12V (pøívod musí být jištìn pojistkou 3A)
kostra vozidla
ovládací napìtí z autorádia +12V

èervený vodiè
èerný vodiè
zelený vodiè

Anténa je plnì automatická a nevyžaduje žádnou obsluhu. 
Pøi zapnutí autorádia se prut antény automaticky vysune a po 
dobu zapnutí rádia zùstává ve vysunutém stavu. Po vypnutí 
autorádia se prut antény automaticky zasune.

Prut antény udržujte v èistotì. Vysunutý prut oèistìte èistou 
tkaninou namoèenou v lihu nebo technickém benzínu. Poté 
mùžete prut antény ošetøit napø. silikonovým olejem nebo jiným 
vhodným pøípravkem, který nezasychá a nelepí se. Anténa 
nevyžaduje žádnou jinou údržbu.

V pøípadì poškození prutu èi potøeby jeho výmìny postupujte 
následovnì:

Odšroubujte horní matici antény

Zapnìte autorádio a poèkejte, až anténní prut vypadne 
ven z vodícího tìlesa antény

Vezmìte náhradní prut antény a silonový høeben vložte
zuby smìrem k motoru do vodícího tìlesa antény

Vypnìte autorádio a poèkejte, až anténa navine silonový
høeben do zásobníku

Zašroubujte horní matici antény

Seznam náhradních prutù pro antény:

chromový prut  -  obj.èíslo 7557008
èernìný prut     -  obj.èíslo 7557009

NEZAPÍNEJTE AUTORÁDIO, POKUD JE VAŠE VOZIDLO 
V MYÈCE ! PØI VYSUNUTÍ ANTÉNY MÙŽE DOJÍT 

K POŠKOZENÍ PRUTU ANTÉNY !

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚDRŽBA

7677150, 7677151

MOTOROVÁ TELESKOPICKÁ ANTÉNA

VÝMÌNA PRUTU
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DÙLEŽITÉ !
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