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Postupujte podle následujících instrukcí: 

1) Nejdříve odpojte zápornou zemnící svorku od autobaterie. 

2) Pomocí zemnícího vodiče (hnědý, 0,8m) propojte zemnící svorku zesilovače a vhodný 

kontakt na kostře vozidla, a to v maximální vzdálenosti 1 m od zesilovače. Pro toto 

připojení využijte kruhovou svorku. Propoj musí být čistý, bez nečistot, barvy či rzi. 

3) Vyberte vhodnou lokaci pro držák pojistky v blízkosti kladného pólu autobaterie. 

Maximální vzdálenost (pojistka – baterie) by měla být 30 cm.  

4) Odřízněte část napěťového vodiče (červený, 5 m) na konci, který je stejně dlouhý, 

jako je vzdálenost od držáku pojistky po baterii (max. 30 cm). Tuto část zapojte 

do držáku pojistky (zatím bez pojistky) a druhý konec připojte na kladný pól 

autobaterie. Pro připojení využijte kruhové svorky (součást balení). 

5) Jeden konec napěťového vodiče (červený) veďte od autobaterie k +12V svorce 

zesilovače. Poté připojte druhý konec na držák pojistky. 

6) Z hlavní jednotky veďte pár RCA/CINCH vodičů společně s vodičem pro dálkové 

ovládání skrz celé vozidlo až k zesilovači. Poté připojte RCA/CINCH vodiče na jednom 

konci k zesilovači a na druhém konci k výstupům RCA/CINCH hlavní jednotky. Dbejte 

na správnou polaritu zapojení! 

7) Jeden konec vodiče pro dálkové ovládání připojte na svorku REMOTE/REM hlavní 

jednotky a druhý konec na svorku REMOTE/REM zesilovače. Tento vodič zajistí 

spínání/vypínání zesilovače v závislosti na sepnutí/vypnutí hlavní jednotky.  

8) Nakonec vložte do držáku na pojistky pojistku. Nesmí dojít ke zkratu, jinak by mohlo 

dojít k poškození elektroinstalace vašeho vozidla. Nedotýkejte se holých elektrických 

částí, hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Poté znovu připojte zápornou 

zemnící svorku autobaterie.  

Jestliže jste postupovali dle zmíněných instrukcí, váš systém je připraven pro použití. Nyní 

se prosím obraťte na uživatelskou příručku zesilovače a hlavní jednotky. 

Důležité poznámky: 

- Vždy postupujte dle instrukcí vlevo. 

- Nepoškoďte žádné součástí vozidla 

(palivová nádrž, airbagy atd.) 

- Nikam neskřípněte žádný z vodičů. 

- Holých částí elektroinstalace se nedotýkejte. 

- Dbejte na správnou polaritu zapojení. 

- Zařízení zapojte tak, aby nedošlo ke zkratu. 

- V případě problémů se obraťte na svého 

dealera nebo na servis. 

- Pojistku lze nahradit pouze pojistkou o 

stejné hodnotě: 

REN10KIT 40A AGU 

REN20KIT 60A AGU 

REN35KIT 100A ANL 


