
Výstražné a rozhlasové zařízení
AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP)

Návod k obsluze a údržbě

Tento výrobek je homologován pod číslem  E8  10R-04 7084

a  je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod číslem schválení 1445.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku.
Před uvedením přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a údržbě. Návod společně se záručním
listem dobře uschovejte. V případě postoupení výrobku dalšímu uživateli předejte s výrobkem i tento návod.
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1. Určení

Výstražné  a rozhlasové zařízení  AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP)  je  elektronické  zařízení  s  intenzivními  světelnými
a zvukovými výstražnými signály, určené pro speciální vozidla s právem přednostní jízdy.
Je určeno pro vozidla s 12V i 24V  (24V  s  použitím  měniče - není  standartní  součástí  dodávky) palubním rozvodem
a ukostřeným záporným pólem baterie. 
Akustická výstražná zařízení  mohou používat  výhradně vozy s právem přednosti  v jízdě se současně  zapnutým
světelným výstražným zařízením - světelnou rampou či majákem.
Toto zařízení patří do kategorie výrobků, na něž se přísně vztahují závazné předpisy a normy popisující technické
provedení, způsob instalace, oprávnění, důvody a způsob  jejich používání.
Použití tohoto nebo jakéhokoli výstražného zařízení nezaručuje, že všichni řidiči zpozorují varovné signály a budou
na ně reagovat. Jako uživatel tohoto zařízení  nikdy nepovažujte  přednost  v  jízdě za absolutní.  Je plně ve Vaší
odpovědnosti se ujistit, že můžete bezpečně pokračovat  do křižovatky, jet v protisměru či dostatečně reagovat při jízdě
vysokou rychlostí.
Efektivita tohoto výstražného zařízení je velmi závislá na správné instalaci a kabeláži. Před instalací nebo použitím
je důležité si  pozorně přečíst  a dodržovat  instrukce výrobce tohoto zařízení.  Obsluha vozidla by se měla denně
přesvědčit, že veškeré funkce zařízení jsou správné a světlo vyzařované výstražným zařízením není blokováno částmi
vozidla (např. otevřeným kufrem, střešní nástavbou apod.), lidmi, vozidly nebo jinými překážkami.

Upozornění
Provozovatel  vozidla  vybaveného  zvláštními  výstražnými  svítidly  je  povinen  prokazatelně  seznámit řidiče vozidla
s podmínkami, za kterých smí nebo musí výstražné zařízení použít, a s tímto návodem. Výrobek smí být použit jedině
k účelu, ke kterému je určen, v souladu s tímto návodem k obsluze a s obecně závaznými předpisy o používání
zvláštních výstražných svítidel.

2. Soubor kompletačních prvků

2.1 Sestava zařízení

Funkční sestavu představuje kombinace ovládací jednotky (1), zesilovače (2), mikrofonu (3) a světelné soupravy (4)
s použitím příslušné soupravy montážních dílů (5).
Prvky souboru:

1. Ovládací jednotka AZJ 530A-2SP-H-E-2U
2. Zesilovač AZZ 530A-2SP-2U(-RP)
3. Mikrofon 2LN 622 02
4. Světelná souprava*
5. Souprava montážních dílů*

* Dle požadavku zákazníka

2.2 Popis jednotlivých dílů

2.2.1 Ovládací jednotka AZJ 530A-2SP-H-E-2U

Ovládací jednotku AZJ 530A-2SP-H-E-2U je možno umístit:
 do otvoru v palubní desce pomocí úhelníků na bočních stěnách
 pod palubní desku do zvláštního krytu
 do víceúčelového tunelu mezi předními sedadly

Se  zesilovačem  je  ovládací  jednotka  spojena  propojovacím kabelem,  dodávaným  v  soupravě montážních  dílů.
Na předním panelu (obr. 1) jsou ovládací a indikační prvky. Na zadním panelu (obr. 2) je umístěna vidlice pro připojení
propojovacího kabelu, zásuvka pro připojení radiostanice a magnetofonu (protikus konektoru nebo kabel lze dodat
po dohodě),  vidlice pro připojení  mikrofonu a vidlice pro připojení  externích signálů (zapalování,  osvětlení panelu
a externí „MANUÁL“).
Symboly funkcí na předním panelu jsou prosvěteny zeleně.
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Obr. 1 Přední panel ovládací jednotky AZJ 530A-2SP-H-E-2U
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1 Zelené indikační svítidlo “PROVOZ“ 11 Knoflík přepínače “FUNKCE“
2 Aretovaný tlačítkový spínač “PROVOZ“ poloha  “LEVÝ MAJÁK“
3 Knoflík regulátoru hlasitosti poloha  “PRAVÝ MAJÁK“
4 Červené indikační svítidlo “MANUÁL“ poloha “RADIOSTANICE“
5 Tlačítko “MANUÁL“

poloha “MAGNETOFON“
7 Aretovaný tlačítkový spínač “DISP“

poloha “SVĚTLA“
7A Posuvný přepínač “DISP“ přední ( ) nebo zadní ( )

poloha 1 “SIRÉNA 1“
7B Posuvný přepínač NÁPIS 1 (I) nebo NÁPIS 2 (II)

poloha 2 “SIRÉNA 2“
8 Blikající červené indikační svítidlo “DISP“ poloha 3 “SIRÉNA 3“
9 Žluté indikační svítidlo “LEVÝ MAJÁK“ 12 Tlačítko “HORN“
10 Žluté indikační svítidlo “PRAVÝ MAJÁK“ 13 Aretovaný tlačítkový spínač "NOČNÍ PROVOZ"

14 Červené indikační svítidlo "NOČNÍ PROVOZ"

Obr. 2 Zadní panel ovládací jednotky AZJ 530A-2SP-H-E-2U

2 1

4 3

1 Vidlice pro připojení propojovacího kabelu
2 Zásuvka pro připojení radiostanice a magnetofonu
3 Vidlice pro připojení mikrofonu
4 Vidlice pro připojení externích signálů
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Obr. 3 Detail zásuvky (pozice 2)
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Kontakt

1 vstup nf modulace z magnetofonu
2 výstup pro magnetofon (záznam)
3 zem
4 externí tlačítko „HORN“
5 vstup nf modulace z radiostanice
6 volný
7 zem
8 zem
9 osvětlení panelu

Obr. 4 Detail vidlice (pozice 3)
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Kontakt

1 vstup nf signálu + napájení elektretového mikrofonu
2 volný
3 vstup aktivace mikrofonu
4 volný
5 zem
6 volný

Obr. 5 Detail vidlice (pozice 4)

123
Kontakt:

1 zapalování

2 osvětlení panelu

3 externí tlačítko „MANUÁL“

2.2.2. Zesilovač AZZ 530A-2SP-2U(-RP)

Zesilovač se pomocí držáku upevňuje v kabině vozidla nebo v zavazadlovém prostoru. S ovládací jednotkou je spojen
propojovacím kabelem a se světelnou soupravou kabelem světelné soupravy (oba kabely jsou dodávány v soupravě
montážních dílů.

Na  předním  panelu  zesilovače  (obr.  6)  je  umístěna  vidlice  pro  připojení  kabelu  světelné  soupravy,  zásuvka
pro připojení propojovacího kabelu a svorkovnice pro připojení napájecího kabelu.

Obr. 6 přední panel zesilovače AZZ 530A-2SP-2U(-RP)

1 Vidlice pro připojení kabelu světelné soupravy
2 Zásuvka pro připojení propojovacího kabelu
3 Svorkovnice pro připojení napájecího kabelu
4 Držák
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2.2.3 Mikrofon 2LN 622 02

Mikrofon (obr. 7) je elektretový mikrofon s vestavěným přepínacím systémem pro ovládání elektronické části zařízení.
Speciální držák umožňuje umístění mikrofonu v dosahu obsluhy.

Obr. 7 Mikrofon 2LN 622 02

1 - Zásuvka
2 - Ovládací tlačítko

2.2.4 Světelná souprava
Světelná souprava se  upevňuje na  střeše  vozidla  a  je  dodávána  v  různých  provedeních  lišících  se  hodnotou
napájecího napětí, délkou a dalším vybavením (rotační, záblesková, modulární, s jednou nebo dvěma svítilnami STOP
- nebo jinými nápisy - nebo bez nich apod.). Pro  jednotlivé typy  jsou  zpracovány samostatné návody k obsluze
a montáži. 
Samostatně lze použít maják s odběrem max. 5A a reproduktor 100W odolný venkovnímu prostředí.

2.2.5 Souprava montážních dílů

Souprava montážních dílů obsahuje všechny díly nezbytné k montáži zařízení  do určitého typu vozidla, tj.  kabel
světelné  soupravy,  propojovací  kabel,  napájecí  kabel,  držák  mikrofonu,  pojistkovou  skříňku s  vložkami,
upevňovací držáky světelné soupravy a další instalační a montážní díly.
Poznámka:  Jištění  kladných  napájecích  přívodů  je  provedeno  v  prostoru  baterie  vozidla  prostřednictvím  snadno  přístupné
předřazené pojistkové skříňky nebo v hlavní pojistkové skříňce použitím běžných typů vozidlových pojistkových vložek.

2.3 Doplňkové vybavení

K základní funkční sestavě je možno dodat doplňkové vybavení:

1. Přídavné modré světlo 12V nebo 24V 2 ks
2. Přídavný maják 12V, 24V dle požadavku zákazníka 1 ks

*3.
Světelné návěstní zařízení OZN 100 v různých jazykových verzích
(Č, Sl, A, N)  normální a zrcadlové provedení
Jiné nápisy dle požadavku zákazníka

1 až 2 ks

**4. Kabel externích signálů 1ks
**5. Kabel NF 1ks

* Určeno pro sestavy, které nejsou vybaveny světelnou soupravou s vestavěným nápisem STOP
** Vyrábí se po dohodě se zákazníkem.

3. Provozní  podmínky
Zařízení AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP) pracuje za těchto podmínek:

rozmezí pracovních teplot -20°  až  +50°C
relativní vlhkost ≤ 90%
atmosféra bez škodlivých výparů
provozní stejnosměrné napájecí napětí 10,8  až  15V
provozní stejnosměrné napájecí napětí
(pro část zesilovače napájejícího světelnou soupravu 24V) 21,6  až  30V
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4. Vybrané technické parametry     (Pro vztažnou hodnotu napájecího napětí 13V)

Jmenovité napájecí napětí baterie 12V
Maximální příkon řídicí jednotky 75W ± 20%

Trvalý proud výstupů pro světelné zdroje

levý maják (LM)  5A

pravý maják (PM)  5A

dálková světla (DS)  3,5A

přídavný maják (PRM)  5A

přídavná světla (PRMS)  3,5A

displej přední (DP)  3,5A

displej zadní (DZ))  3,5A
Jmenovitý trvalý sinusový výkon zesilovače 30W / 8W  (38W při 14,4V)
Jmenovitý trvalý sinusový výkon zesilovače - režim RP 21W / 8W (26W při 14,4V)
Jmenovitý trvalý výkon zesilovače v sirénovém provozu 55W / 8W (70W při 14,4V)
Jmenovitý trvalý výkon zesilovače v sirén. provozu - režim RP 38W / 8W (47W při 14,4V)

Jmenovité citlivosti zdrojů modulace :
(výstup magnetofonu vztažený na mikrofonní signál 10 mV)

mikrofon 5mV

magnetofon vstup 250mV / 470kW  

magnetofon výstup 250mV / 10kW  / 10mV

radiostanice 3V / 100kW 
Frekvenční rozsah tónů "SIRÉNA 1", "SIRÉNA 2" 702 ÷ 1950Hz ± 5%
Opakovací perioda tónu "SIRÉNA 1" 4s ± 5%
Opakovací perioda tónu "SIRÉNA 2" 0,333 s ± 5%
Frekvence tónu "SIRÉNA 3" 780 / 1040 Hz ± 5%
Opakovací perioda  tónu "SIRÉNA 3" 0,666 s ± 5%
Frekvence tónu “HORN“ 810 ÷ 2250Hz ± 5%
Opakovací perioda tónu “HORN“ 13ms ± 5%

Rozměry (š x v x h) a hmotnost:

Ovládací jednotky 129 x 53 x 115mm ;  0,45kg

Zesilovače 170 x 70 x 145mm ;  2,0kg
Světelné soupravy dle požadovaného typu

5. Funkční možnosti
Zařízení ve funkční sestavě podle blokového schématu (příloha č.1) umožňuje:
a. Pomocí přepínače "FUNKCE" v polohách označených číslicemi 1,  2 a 3 volbu tří výstražných sirénových tónů,

lišících se od sebe opakovacím kmitočtem a typem tónu: 
"SIRÉNA 1" - s pomalým opakovacím kmitočtem (typ "WAIL"),
"SIRÉNA 2" - s rychlým opakovacím kmitočtem (typ "YELP"),
"SIRÉNA 3" - s rychlým opakovacím kmitočtem dvou tónů (typ "HI-LO"), doprovázených světelnou signalizací
oběma majáky světelné soupravy a dálkovými světly světelné soupravy.

b. Světelnou  signalizaci  oběma majáky  a  dálkovými  světly  světelné  soupravy  bez  sirénových  tónů (přepínač
"FUNKCE" v poloze ).

c. Krátkodobou aktivaci tónu "SIRÉNA 1" (WAIL) tlačítkem "MANUÁL" na panelu ovládací jednotky nebo externím
tlačítkem  při  současné  signalizaci  oběma  majáky  a  dálkovými  světly  světelné  soupravy  (přepínač
"FUNKCE" v poloze ).

d. Krátkodobou  změnu  sirénového  tónu  "SIRÉNA  1"  (WAIL)  na  tón  "SIRÉNA  2"  (YELP)  a  zpět  tlačítkem
"MANUÁL" na panelu ovládací jednotky nebo externím  tlačítkem  při současné světelné signalizaci  oběma
majáky a dálkovými světly světelné soupravy (přepínač "FUNKCE" v poloze označené číslicí 1).

e. Krátkodobou aktivaci sirénového tónu “HORN“ po dobu stisku příslušného tlačítka v libovolné poloze přepínače
“FUNKCE“.
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f. Hlášení  reproduktorem  ve  světelné  soupravě  pomocí  mikrofonu  v  libovolné  poloze  přepínače  "FUNKCE"
s možností ručního nastavení hlasitosti. Hlášení se uskuteční po stisknutí tlačítka na mikrofonu, čímž se současně
přeruší sirénový tón, pokud byl předtím zapnut.  

g. Záznam signálu na magnetofon 
- z mikrofonu (v libovolné poloze přepínače "FUNKCE")

- z radiostanice (přepínač "FUNKCE" v poloze ).
h. Reprodukci záznamu z magnetofonu reproduktorem ve světelné soupravě (přepínač "FUNKCE" v poloze ).

i. Reprodukci signálu (modulace) přijímaného radiostanicí (přepínač "FUNKCE" v poloze "RADIOSTANICE" ).
j. Optickou kontrolu funkce každého majáku indikačními svítidly na panelu ovládací jednotky.
k. Prosvětlení symbolů na panelu ovládací jednotky pro orientaci v noci.
l. Další  světelnou signalizaci  přídavným majákem a přídavnými světly v  situacích uvedených pod body a),b),

c),d) této kapitoly.
m. Ovládání  funkce  jedné  nebo  dvou  návěstních  jednotek  "STOP/POLICIE"  (nebo  jiného  nápisu)  tlačítkem  

a posuvnými přepínači na panelu řídicí jednotky. 
Ovládání  zadní  návěstní  jednotky  je  nezávislé  na  spínači  "PROVOZ",  funkce  přední  návěstní  jednotky
je podmíněna činností alespoň jednoho majáku.

n. Snížení intenzity svitu světelné soupravy spínačem "NOČNÍ PROVOZ"

6. Obsluha zařízení - Tento návod musí být dodán ke konečnému uživateli zařízení!

K ovládání zařízení slouží prvky umístěné na panelu ovládací jednotky:
 k uvedení do provozu aretované tlačítko "PROVOZ" označené symboly  I  - O (obr.1, pozice 2)
 nearetované tlačítko "MANUÁL" označené symbolem    (obr. 1, pozice 5)
 přepínač "FUNKCE" (obr.1, pozice 11)
 aretované tlačítko "DISP" (obr.1, pozice 7), případně i posuvné přepínače (obr. 1, pozice 7A, 7B)
 regulátor hlasitosti (obr.1, pozice 3).
 tlačítko “HORN“ (obr. 1, pozice 12)
 aretované tlačítko "NOČNÍ PROVOZ" (obr. 1, pozice 13)

a na  tělese  mikrofonu  umístěný  tlačítkový  spínač.  Funkci  tlačítka "MANUÁL"  umístěného  na  ovládací  jednotce
lze nahradit paralelním externím tlačítkem "MANUÁL", funkci tlačítka “HORN“ paralelním externím tlačítkem “HORN“.

Zařízení se zapíná tlačítkem "PROVOZ", vypíná jeho opětovným stiskem. Zapnutí spínače je indikováno zeleným
svítidlem nad tlačítkem. Funkce zařízení jsou indikovány příslušnými svítidly na panelu ovládací jednotky.

6.1 Nastavení výstražných tónů "SIRÉNA" 1", "SIRÉNA 2", "SIRÉNA 3"

SIRÉNA 1 ( WAIL ) - přepínač FUNKCE v poloze označené  1.
SIRÉNA 2 ( YELP ) - přepínač FUNKCE v poloze označené  2.
SIRÉNA 3 ( HI-LO ) - přepínač FUNKCE v poloze označené  3.
Současně se sirénovými tóny jsou aktivovány výstupy (napětí 12V nebo 24V) LM, PM, DS a PRM. Proudové zatížení
LM, PM (I ≥ 1A) je indikováno žlutými svítidly pod šipkami  na panelu ovládací jednotky.

6.2 Krátkodobá aktivace výstražného tónu "SIRÉNA 1" tlačítky "MANUÁL"

Přepínač "FUNKCE" je v poloze "SVĚTLA" označené symbolem .  Světelná signalizace dle bodu 6.1.  Stiskem
tlačítka "MANUÁL" na ovládací jednotce se zapne navíc tón  "SIRÉNA 1" a rozsvítí se červené indikační svítidlo
u tlačítka. Dalším stiskem se tón vypne a indikační svítidlo zhasne.  Tento postup lze dle potřeby opakovat. Tutéž
funkci plní i externí tlačítko "MANUÁL".

6.3 Změna tónu "SIRÉNA 1" na tón "SIRÉNA 2" tlačítky "MANUÁL"

Přepínač "FUNKCE" je v poloze "SIRÉNA 1" označené číslicí 1. Stisk tlačítka "MANUÁL" na ovládací jednotce vyvolá
změnu tónu "SIRÉNA 1" (WAIL) na tón "SIRÉNA 2" (YELP). Dalším stiskem tlačítka  se vrátí tón zpět na "SIRÉNA
1"  (WAIL).  Tutéž funkci  plní i  externí  tlačítko "MANUÁL".  I v tomto případě je v činnosti světelná signalizace
jako v bodě 6.1.
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6.4 Hlášení  reproduktorem
Lze provést  v libovolné poloze přepínače "FUNKCE"  při  stisknutí  tlačítka na mikrofonu.  Hlasitost  možno nastavit
regulátorem hlasitosti  na panelu ovládací jednotky.  Hlášení  možno uskutečnit  i  v případě, že probíhá signalizace
sirénovým  tónem.  Po  dobu  stisku  tlačítka  na  mikrofonu je  sirénový  tón  přerušen.  Rezerva  v  citlivosti
a přemodulovatelnosti  umožňuje  nastavení  hlasitosti  tak,  aby  nedocházelo k  nežádoucímu zkreslení  snižujícímu
srozumitelnost nebo k akustické vazbě (rozhoukání).

6.5 Světelná signalizace majáky a dálkovými světly (bez sirénových tónů)

Přepínač "FUNKCE" je v poloze "SVĚTLA" označené symbolem . Světelná signalizace dle bodu 6.1.

6.6 Použití magnetofonu - reprodukce a záznam
Reprodukce :  Přepínač "FUNKCE" v poloze "MAGNETOFON" označené symbolem . Je-li připojený magnetofon
v režimu přehrávání, lze přehrávat záznam připojeným reproduktorem (samostatným nebo ve světelné soupravě).
Hlasitost možno nastavit regulátorem hlasitosti na panelu ovládací jednotky.
Záznam :  Přepínač  "FUNKCE"  v  poloze "RADIOSTANICE"  označené  symbolem  .  Je-li  připojený  magnetofon
v režimu  záznam,  nahrává  se  nf  modulace  z  připojené  vozidlové radiostanice.  V  libovolné  poloze  přepínače
"FUNKCE" lze takto nahrávat i hlášení přes mikrofon (odst. 6. 4).
Na  úroveň  záznamu nemá vliv  nastavení  regulátoru  hlasitosti  na  panelu  ovládací  jednotky;  řídí  se  na  straně
magnetofonu automaticky nebo regulátorem úrovně záznamu.

6.7 Použití radiostanice

Pro spolupráci s radiostanicí je určena poloha "RADIOSTANICE" označená symbolem   u přepínače "FUNKCE"
na ovládací jednotce. Je možno reprodukovat a současně nahrávat nf signál z radiostanice. 

6.8 Prosvětlení symbolů na panelu ovládací jednotky
Sepnutím spínače  provoz na ovládací  jednotce se prosvětlí  všechny symboly na panelu,  což  umožní snadnou
orientaci  při  nedostatečném  vnějším  osvětlení.  Symboly  na  panelu  lze též  prosvětlit  zapnutím obrysových
světel vozidla nezávisle na spínači "PROVOZ". Příslušný kabel se dodává jako doplňkové vybavení na zvláštní
objednávku (odst. 2.3, bod 4).

6.9 Ovládání světelné návěstní jednotky "STOP/POLICIE" (případně jiného nápisu)
Návěstní jednotku „STOP/POLICIE“ lze snadno ovládat přímo z panelu ovládací jednotky stiskem tlačítka „DISP“.
Funkci indikuje červeně blikající svítidlo.

Poloha posuvného přepínače ( , ) určuje, zda je v činnosti přední nebo zadní návěstní jednotka, poloha posuvného
přepínače (I, II) určuje, zda je v činnosti nápis STOP nebo STOP/POLICIE.

Upozornění:
Činnost přední návěstní jednotky je podmíněna činností alespoň jednoho majáku,  činnost  zadní  návěstní jednotky
nezávisí na spínači “PROVOZ“.

6.10 Aktivace výstražného tónu “HORN“. 
Po dobu stisku příslušného tlačítka zní výstražný tón “HORN“.

6.11 Snížení  intenzity svitu světelné soupravy.
Stiskem tlačítka "NOČNÍ PROVOZ" se sníží intenzita svitu světelné soupravy (pokud tento režim příslušná světelná
souprava umožňuje). Činnost je indikována červeným indikačním svítidlem u tlačítka.

7. Údržba zařízení
Jako profesionální zařízení v provozu se školenou obsluhou nevyžaduje zařízení AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP) žádné
zvláštní nároky na obsluhu a údržbu. Obsluha vozidla je oprávněna provést výměnu žárovek nebo výbojek majáku
nebo světelné soupravy a výměnu pojistkových vložek předřazené pojistkové skříňky.
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7.1 Výměna žárovek a výbojek
Způsob výměny je popsán vždy v návodu k obsluze a montáži příslušného majáku nebo světelné soupravy.

7.2 Náhrada pojistek
Náhrada  pojistkových  vložek  v  předřazené  pojistkové  skříňce  vložkami  ze  soupravy  náhradních  dílů  bude
pravděpodobně spojena s nutností servisního zásahu.
Náhrada pojistkové vložky v ovládací  jednotce předpokládá servisní zásah na některém z dílů zařízení ze strany
výrobce nebo pověřené organizace.
Čelní panel  ovládací  jednotky doporučujeme čistit hadříkem navlhčeným v čisté vodě. Je nutno zabránit  vniknutí
kapaliny do přístroje.

8. Doprava
Přeprava  výrobku  v  přepravním  obalu  musí  být  provedena  uzavřenými  krytými  dopravními  prostředky,
v jejichž přepravním  prostoru  je zaručeno prostředí bez škodlivých výparů s teplotou -25 až +55°C a relativní
vlhkostí do 75%. Po dobu přepravy ručí za výrobek přepravce.

9. Skladování
Výrobek  musí  být  skladován  v  přepravním  obalu  v  prostředí  s  teplotou -25 až +55°C  a relativní vlhkostí do 75%,
bez  chemických  vlivů.  Přepravní  obal  nesmí  být  při  skladování  ve styku  se  zemní  vlhkostí  a  nesmí  být
vystaven sálavému teplu.  V případě nedodržení  skladovacích podmínek odmítá dodavatel jakékoliv reklamace
z titulu záruky.

10. Montáž a servis
Montáž  zařízení  musí  být  provedena  pověřeným  montážním  pracovištěm.  Seznam  těchto  pracovišť  je  uveden
na samostaném  listu  jako  příloha  č.  2  tohoto  návodu.  Dojde-li  trvalou  montáží  ke  změně  rozměrů  vozidla
nebo ke změně účelu nebo způsobu použití vozidla, je vlastník povinen do 10 pracovních dnů po montáži požádat
příslušný registr silničních vozidel o zápis změn. 

11. Záruka
Výrobce zaručuje technické vlastnosti zařízení  AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP) podle platných technických podmínek
a uznává reklamace dle příslušných právních norem po dobu uvedenou v záručním listě.  

12. Ochrana životního prostředí
Obaly výrobků jsou vyrobeny výhradně z recyklovatelných materiálů, které by při nesprávném uložení mohly
poškozovat životní prostředí. Po vybalení a instalaci výrobku všechny obalové prostředky podle charakteru
materiálu (papír, plast, kov, dřevo) odevzdejte do tříděného odpadu na sběrných místech ve vaší obci.
Výrobky jsou po ukončení technické životnosti (dožilé výrobky) považovány ve smyslu zákona o odpadech
za elektroodpad, který nesmí být odstraňován spolu se směsným komunálním odpadem. Musí být odkládán

na místech  odděleného sběru, která jsou určena k tomu, aby se zařízení dostalo až k ekologickému zpracování.
Spotřebitel  se  o  sběrném  místě  dozví  na  obecním  úřadu,  u  posledního  prodejce  a  na  webových  stránkách
www.retela.cz. Výrobní značka ani místo nákupu neovlivňuje jeho odevzdání k recyklaci na místa zpětného odběru.
Výrobce je zapojen do kolektivního systému pro nakládání s elektroodpadem RETELA, s.r.o.
Jsou-li  výrobky  instalovány  do  vozidel,  stávají  se  součástí  finálního  provedení  specializovaného  automobilu,
jehož ekologická likvidace může být upřesněna jeho dodavatelem. 
Dodržením postupu pro oddělený sběr vysloužilého elektrozařízení zajistíte možnost recyklace použitých materiálů
a přispějete k ochraně životního prostředí.
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Upozornění:

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP)
Dle požadavku předpisu EHK č. 65 musí být zabezpečen současný chod obou majáků.

Pro nezávislé ovládání každého z nich je nutno obě sekce přepínače ve spodní části ovládací jednotky (přístupné
otvorem) přepnout do polohy R, L.

Ovládací  jednotka  umožňuje navíc zapojit  „automatické“  přepínání  současného  nebo nezávislého chodu  majáků
v závislosti na chodu motoru vozidla tak, aby opomenutím obsluhy nemohlo dojít k jízdě pouze s jedním majákem.

Pro tuto funkci je nutno:
 obě sekce přepínače ve spodní části ovládací jednotky (přístupné otvorem) přepnout do polohy R, L

 na konektor externích signálů (obr. 2, pozice 4, obr. 5, kontakt 1) připojit prostřednictvím kabelu externích
signálů napětí ze svorky 15 (zapalování) vozidla.

HOLOMÝ s.r.o.
Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01  Valašské Meziříčí
Česká republika

tel:  +420 571 685 970
       +420 571 685 971
fax: +420 571 685 979

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát 
ČSN EN ISO 9001:2009
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Příloha č. 1: Blokové schéma souboru AZD 530A-2SP-H-E-2U(-RP) pro 12V
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