NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ
VÝSTRAŽNÝ LED MAJÁK
TORNADO
Výstražný maják TORNADO je homologován podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, viditelnost
o
v okruhu 360 , výběr z 22 režimů záblesků. Maják je osazen 12 ks LED (3 W) s technologií
SharkTooth ve dvou řadách nad sebou.
Duální napájení (12-24 V), IP66.
Rozměry:
pevná montáž – průměr světelné části 150 mm, výška 45 mm, montáž na jeden šroub;
magnetická montáž - průměr světelné části 150 mm, výška 54 mm;
přísavná montáž - průměr světelné části 150 mm, výška 101 mm.
Homologace:
E9 R65-TA1-001496
E9 R65-TB1-001441
e11 03 7606
Pevná montáž, použití a volba režimu záblesků:
Maják upevněte za nejvyšší místo vozidla nebo nástavby na rovnou pevnou plochu pomocí jednoho
šroubu tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se zemí. Před montáží připravte otvor pro šroub.
Šroubem prochází napájecí kabel. Červený kabel zapojte přes spínač a vhodnou pojistku ke zdroji
DC 10-30 V a černý kabel k vhodnému uzemnění. Vhodný režim je možno zvolit při montáži a to tak,
že při zapnutém světle krátce přiložíte hnědý kabel na červený. Při každém přiložení se změní
světelný režim. Po zvolení vhodného režimu hnědý kabel i ostatní kabely zaizolujte. V případě, že
chcete synchronizovat funkci s dalším majákem se stejným režimem záblesků, spojte vzájemně jejich
žluté kabely. Pro reset zařízení do režimu 0 přiložte hnědý drát na červený na dobu 2 vteřin.
Magnetická montáž, použití a volba režimu záblesků:
Maják umístěte na očištěnou, suchou a rovnou plochu (feritovou střechu vozidla) tak, aby světlo bylo
vyzařováno vodorovně se zemí. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte do palubní sítě vozidla.
Zapnutí a vypnutí se provádí kolébkovým spínačem s aretací na CL adaptéru. Změna režimu záblesků
se provádí stisknutím tlačítka bez aretace na CL adaptéru.
Montáž na přísavku, použití a volba režimu záblesků:
Maják umístěte na očištěnou, suchou a rovnou plochu tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se
zemí. Opakovaný stiskem tlačítka vypumpujte vzduch z přísavky. Pro sejmutí majáku tlačítko
povytáhněte a držte, dokud se do přísavky nedostane vzduch. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte
do palubní sítě vozidla. Zapnutí a vypnutí se provádí kolébkovým spínačem s aretací na CL adaptéru.
Změna režimu záblesků se provádí stisknutím tlačítka bez aretace na CL adaptéru.
Režimy záblesků:
1
3
5

MEGA-FLASH „FULL ON“
TRIPLE-FLASH „FULL ON“
ALTERNATING-FLASH „FULL ON“

2
4
6

QUAD-FLASH „FULL ON“
DOUBLE-FLASH „FULL ON“
HYPER-FLASH „FULL ON“

UPOZORNĚNÍ:
Před demontáží vypněte od zdroje.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Neumisťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!
Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

