Instalační návod na montáž LED rampy
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Před instalací
Ubezpečte se, že všechny zařízení pracují správně, aby se zabránilo poškození světelné
rampy a vozidla. Naplánujte kam upevnit a zapojit světelnou rampu a ovládací zařízení.
1. Zkontrolujte, jestli rampa a montážní úchyt odpovídají vozidlu.
2. Předkonfigurujte požadované funkce světelné rampy.
3. Určit:
■ Místo pro montáž světelné rampy.
■ Místo pro napájecí vodič světelné rampy.
■ Místo pro vodiče (např. na sirénu, přepínač, ovládací konzoli).
UPOZORNĚNÍ: Věnujte mimořádnou pozornost tomu, kde umísťujete vodiče.
V oblasti airbagů mohou bránit správné funkci.
4. Aby se zabránilo rušení, uchovávejte antény vzdálené minimálně 50cm.
5. Po vyvrtání otvorů odstraňte ostrý okraj, vyhlaďte ostré hrany a vložte
průchodky na ochranu vodičů před poškozením.
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Uchycení s širokým držákem
Standardní uchycení
Instalace montážního úchytu na rampu
1. Otočte světelnou rampu dolů.
2. Umístěte posuvné šrouby.
3. Na každý z upevňovacích šroubů připevněte pojistnou podložku a matici,
ale šrouby úplně neutahujte. Ponechejte je dostatečně volné, abyste
mohli umístit montážní úchyt.

1. Otočte světelnou rampu dolů.
2. Umístěte posuvné šrouby.
3. Na každý z upevňovacích šroubů připevněte pojistnou podložku a matici.
ale šrouby úplně neutahujte. Ponechejte je dostatečně volné.
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4. Umístěte světelnou rampu na požadované místo.
5. Když je to možné, pokuste se udržet montážní nohy v blízkosti
konců světelné rampy.
6. Pomocí montážních nožiček označte dva otvory na
každém konci montážní plochy.
7. Opatrně odstraňte světelnou rampu a otočte ji nahoru dnem.
8. Utáhněte matice.
POZNÁMKA: Před vyvtáním otvorů dbejte na to, aby obě strany montážní plochy neměly
žádní části, které by mohly být poškozené jako např. elektrické vedení a jiné důležité části.
9. Vyvrtejte čtyři otvory na předem označené místa.
10. Umístěte světelnou rampu na montážní plochu a nastavte montážní otvory s
montážními nožičkami.
11. Upevněte montážní nohy pomocí nosných šroubů.
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Boční pohled na světelnou rampu s montážním úchytem
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Trvalé připojení

Uchycení s úzkým držákem
1. Otočte světelnou rampu dolů.
2. Umístěte posuvné šrouby.
3. Připevněte pojistnou podložku a matici ke každému ze závesných šroubů, ale šrouby
úplně neutahujte. Ponechejte je dostatečne volné, abyste mohli umístit montážní nohu.
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Instalace zahrňuje centrování světelného zdroje na střeše vozidla, vyrovnání světelné lišty
a vyvrtání otvorů na trvalé namontování rampy na střechu.
1. Umístěte světelnou rampu na střechu vozidla na požadované místo.
2. Když je to potřebné, nastavte obě montážní nohy tak, aby se podložky nacházely blízko
okraje nebo žlabu střechy, kde je střecha nejpevnější. Ujistěte. se, že je rampa vycentrovaná.
3. Nastavte rampu na mírné posunutí světla směrem dopredu nebo dozadu.
4. Pomocí montážních noh, jako šablony, označte dva otvory na každém konci
střechy vozidla.
5. Opatrně odstraňte světelnou rampu a otočte ji nahoru dnem.
6. Utáhněte matice.
7. Vyvrtejte čtyři otvory na předem označené místa vrtání.
Upozornění: Nevrtejte přes nosnou konstrukci střechy.

Matice

Montáž s úzkým úchytem

4. Umístěte světelnou rampu na požadované místo.
5. Když je to potřebné, nastavte posuvné šrouby. Pokud je to možné, pokuste se udržet
posuvné šrouby v blízkosti konců světelné rampy.
6. Pomocí posuvných šroubů jako šablony označte dva otvory na každém konci montážní plochy.
7. Opatrně odstraňte světelnou rampu a otočte ji nahoru dnem.

POZNÁMKA: Před vrtáním otvorů dbejte na to, aby otvory prošly přes plech
a ne na čalounění. Zabezpečte, aby se komponenty vozu nepoškodily.
8. Umístěte světelnou rampu na střechu vozidla a vyrovnejte montážní otvory.
Zajistěte montážní konzoli pomocí šroubů.

8. Utáhněte matice.
POZNÁMKA: Před vyvtáním otvorů dbejte na to, aby obě strany montážní plochy neměly
žádné části, které by mohly být poškozené, jako např. elektrické vedení a jiné důležité části.
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9. Vyvrtejte čtyři otvory na předem označené místa.
10. Umístěte světelnou rampu na montážní místo a vyrovnejte.
11. Upevněte montážní konzoli pomocí posuvných šroubů.
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Přední pohled na světelnou rampu s trvalým připojením
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Poznámka: Po instalaci zkontrolujte svítidlo a montážní nožičky, abyste zabezpečili, že
všechny upevňovací prvky a konzoli jsou utěsněné.
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Montážní popruhy

Držák s nastavitelným úchytem

Souprava popruhů je určená pro konkrétní vozidla. Před instalací se ujistěte, že je použita
správná sestava popruhů.

Instalace držáku s nastavitelným úchytem
1. Otočte světelnou rampu dolů.
2. Umístěte posuvné šrouby do drážky.
3. Připevněte pojistnou podložku a matici ke každému ze závěsných šroubů, ale úplně
je neutahujte. Nasaďte je dostatočně volne, abyste přemístili montážní nohu.

1. Umístněte světelnou rampu na střechu vozidla (na požadované místo).
Obvykle by měla být světelná rampa umístěná na středu středového sloupku (sloupek B).
Poznámka: Když jsou popruhy nesprávně umístěné, může do nich vnikat voda.
Ujistěte se, že popruhy jsou umístěné nad nebo v blízkosti středového sloupku (B).
2. Stanovte, kde se popruhy připevní k vozidlu.
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3. Umístěte popruhy na střešní plech, jak je znázorněné na schématu.
4. Použijte popruhy jako šablonu a označte místa na vrtání otvorů.
5. Vyvrtejte otvory podle označených míst.
6. Před připevněním popruhů naneste silikonový tmel okolo otvorů.
7. Připevněte popruhy pomocí šroubů k plechu.
Poznámka: Po instalaci zkontrolujte rampu a montážní nožičky, abyste zabezpeči, že
všechny upevňovací prvky a konzoly jsou utěsněné.

Pohled na spodní část rampy s montážním držákem

8. Umístěte světelnou rampu na střechu vozidla a zarovnejte otvory pro upevňovací šrouby.
9. Zasuňte šroub do otvoru v popruhu.
10. Utáhněte šroub.
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