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SI-055  
 

Hobby výstražný systém se 4 přednastavenými tóny 
 Montážní  návod 
 
 
 
   Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku si prosím zkontrolujte kompletnost 
balení.  

Obsah balení 
Ovládací jednotka  1 ks reproduktor   1 ks  
 
Upozornění: Před montáží zařízení i před jeho používáním si prosím přečtěte celý návod.  
 
 

Popis funkce 
Zařízení je Zvukové zařízení (siréna) a obsahuje modul se 4-mi nahranými tóny (vzduchový 
klaxon kamiónu, hasičská siréna, policejní siréna a ambulance). Každý tón má své tlačítko na modulu. 
Stisknutím příslušného tlačítka zvolíte požadovaný tón.  

Montáž zařízení 
Reproduktor připevněte na vhodné místo např. v motorovém prostoru vozidla pomocí šroubů 
(nejsou součástí balení). Ovládací jednotku připevněte uvnitř interiéru a protáhněte k jednotce vodiče od reproduktoru. Vodiče připojte k šroubovacímu konektoru na jednotce     
(na polaritě nezáleží). Připojte napájecí vodiče ( k připojení červeného vodiče doporučujeme použít pojistku). Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými 
zkušenostmi i vybavením.  

Popis vodičů 
červený + 12V spínané napájení 
Černý - zem 
 
 Záruční podmínky 
Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné 
uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.  
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Likvidace výrobku po ukončení životnosti 
Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické 
součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu. 
 - vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu 

z tohoto výrobku - v případě, že výrobek nezlikvidujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku 
právního postihu - výrobek po ukončení životnosti není elektroodpadem, ale součástí vozidla a jeho 
likvidace se řídí dle §36 a §37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.   Děkujeme, že chráníte životní prostředí.  

Technické parametry 
napájecí napětí 12V /1,5A 
Akustický tlak 125 dB 
výkon 25 – 30 W 
rozměry 150 x 133 mm 
   

 


