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SSPPLLOOŠŠNNOO  
Visoko zmogljivo CB-mobilno anteno boste enostavno montirali in ima velik domet. DV-priključek s premerom 12 
mm. 

VVGGRRAADDNNJJAA  IINN  MMOONNTTAAŽŽAA  
Na primernem mestu na karoseriji vašega avtomobila zvrtajte luknjo s premerom 12 mm. Podnožje antene vtaknite 
v odprtino in usmerite podnožje tako, da bo rebrasta stran členka antene kazala proti zunanji strani vozila. 
Plastično ploščico in kovinsko trizobo ploščico montirajte kot je prikazano na sliki v originalnih navodilih. Nato 
nataknite zobato ploščico in privijte matico. Ko ste pravilno usmerili podnožje, previdno privijte matico na notranji 
strani karoserije. Sedaj privijte koax-kotni vtič s kablom antene (ne uporabljajte klešč). 
Za trajno zavarovanje mesta montaže pred rjo vam priporočamo zatesnitev s silikonom. Sevalo montirajte z 
navojnim sornikom na podnožje antene, kot je prikazano na sliki. Pri privitju krilne matice ne pozabite na majhno 
podložko. Sedaj s priloženim kablom priključite anteno na vašo CB-napravo. Priporočamo vam, da preverite 
valovno razmerje z ustreznim SWR-metrom. Antena je naravnana za CB-območje, v posameznih primerih pa je 
lahko potrebno ročno naravnati dolžino in položaj antene. Zato zrahljajte oba imbusna vijaka na sprejemni anteni.  
SPLOŠNI NASVETI 
Optimalna stopnja učinkovitosti antene je dosežena, če je sevalnik postavljen navpično na površino zemlje. 
Najprimernejše mesto za montažo na vozilu je sredina strehe ali sredina pokrova prtljažnika. 
 
Antena  Funk 90 Funk 130  Funk 150 
Frekvenčno območje 26 – 28 MHz 26 – 28 MHz 26 – 28 MHz 
Impedanca  50 ohm 50 ohm 50 ohm 
Tip sevalnika ¼ lambda ¼ lambda ¼ lambda 
Max. zmogljivost 200 W  250 W 300 W 
Dolžina  90 cm 130 cm 150 cm 
Sevalnik  Legirano jeklo Legirano jeklo Legirano jeklo 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za 
katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. 
Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri 
naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 

potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen 
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš 
naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo 
poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven 
garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad 
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


