Z-EACC-DAB1
FÓLIOVÁ SAMOLEPICÍ DAB+
ANTÉNA NA ČELNÍ SKLO

MONTÁŽNÍ NÁVOD
CZ
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POZOR

Fóliová samolepicí DAB+ anténa na čelní sklo byla vyvinuta výhradně pro použití uvnitř vozidla.
Anténa by neměla bránit řidiči ve výhledu.
Pokud je vozidlo vybaveno bočním airbagem, nesmí anténa nijak zasahovat do funkce airbagu.
Pohyblivé skleněné plochy, jako jsou boční a zadní okna, by neměly být voleny pro instalaci.
Fóliovou anténu neohýbejte ani nepoškozujte.
Instalaci by měl provádět autorizovaný odborný prodejce. K instalaci jsou zapotřebí speciální
znalosti a nástroje. Nesprávná montáž může vést k poškození.

POZNÁMKA
● Pokud je anténa instalována na IR re exním skle, tepelně izolačním skle nebo na místech pokrytých
zrcadlovou fólií, může dojít ke zhoršení síly příjmu signálu.
● Síla signálu se také sníží, pokud se anténa překrývá s jinou anténou nebo pokud v její blízkosti vede
drát okenního topení.
● V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se systémem ZENEC se obraťte na prodejce, u kterého
jste jej zakoupili.

OBSAH BALENÍ
Č.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Artikl

● pákové nářadí z plastu
● v případě potřeby křížový šroubovák
● v případě potřeby plochý šroubovák
● v případě potřeby šroubovák Torx (T20)
● stahovací pásky

Počet

1

Fóliová anténa

1

2

Zesilovač (délka kabelu 3,0 m)

1

3

Čisticí utěrka

1

URČENÍ POLOHY PRO INSTALACI ANTÉNY
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B
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Instalace:
POZOR
● Pokud je vaše vozidlo vybaveno
bočním airbagem, měli byste mít
během celé instalace vypnuté
zapalování a dbát zvýšené
opatrnosti.
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2.

2

Vyčistěte vybranou lepicí plochu
čelního skla dodaným čisticím
hadříkem (č. 3).
Počkejte, až skleněný povrch zcela
zaschne.

3.

3

Odstraňte nosný list (praporek 1)
fóliové antény (č. 1) a přilepte ji v
jedné rovině s keramickou linkou.
Zvláštní pozornost věnujte instalační
poloze antény, která je vysvětlena na
začátku návodu.

3

4

2

4.

Fóliovou anténu (č. 1) opatrně nalepíte
na čelní sklo podle šipek (nákres
vlevo), abyste dosáhli bezpečného
přilnutí.

5.

Opatrně odstraňte druhý nosný list
(praporek 2) fóliové antény (č. 1).

6.

Odstraňte ochrannou fólii z jednotky
zesilovače (č. 2) a nalepte ji na fóliovou
anténu (č. 1).
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6

Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby
všechny 3 šipky jsou nad sebou.
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4

8
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8.

Veďte kabel antény směrem dolů
podél A-sloupku, podél palubní
desky a do prostoru pro rádio.

9.

Pomocí stahovacích pásků
připevněte kabel antény ke
stávajícím kabelovým svazkům ve
vozidle.

POZOR
● Dbejte zejména na to, abyste
žádným způsobem neovlivnili
funkci airbagu.

10. Znovu nasaďte kryt A-sloupku
vozidla do původní polohy.
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Dbejte na to, abyste nepoškodili
uzemňovací fólii a jednotku
zesilovače.

11. (Bez ilustrace)
Připojte anténu DAB (konektor SMB) k
rádiu DAB.
12. (Bez ilustrace)
Spuštění: Zapněte rádio a v nastavení
aktivujte napětí antény DAB+ (12V).
Po připojení proveďte vyhledávání DAB+
v rádiu.
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