
MAXXFAN DELUXE – MONTÁŽ

Obsah: - MAXXFAN Deluxe - 16 nerezových šroubů 25 mm
- vnitřní rám - 4 nerezové šrouby 19 mm
- vnější rám - 4 nerezové šrouby 19 mm
- dálkové ovládání a držák - 4 spoje

KROK 1 – VNĚJŠÍ MONTÁŽ:
Ventilátor MAXXFAN Deluxe je nutné instalovat do střešního otvoru o velikosti 40 x 40 cm. Ujistěte
se, že má váš střešní otvor správnou velikost. Minimální požadovaná tloušťka střechy je 29 mm. Na
zadní  straně  ventilátoru  MAXXFAN  musí  zůstat  volný  prostor  o  velikosti  21 cm  bez  jakýchkoli
překážek.

Pokud  vyměňujete  jiný,  již  namontovaný  střešní  ventilátor,  odstraňte  nejprve  staré  zařízení  a
případný těsnicí materiál kolem střešního otvoru, a až poté začněte s montáží ventilátoru MAXXFAN
Deluxe.

Nasaďte do střešního otvoru montážní objímku ventilátoru MAXXFAN. Nezapomeňte přitom, že 
montážní objímka musí být ve střešním otvoru vycentrována pomocí kovových klipů směřujících ke 
stranám vozidla (tyto klipy nesmí směřovat dopředu nebo dozadu). Tužkou si objímku obkreslete. 
Poté ji opět vyndejte.

KROK 2:
V oblasti linie vyznačené tužkou naneste těsnicí a tmelící hmotu. Postupujte velmi důkladně, abyste
nepřehlédli  případné  mezery,  kterými  by  později  mohla  proniknout  voda.  Montážní  objímku
upevněte pomocí přiložených šroubů ke střeše. Na hlavice šroubů i kolem montážní objímky naneste
další těsnicí hmotu.

NEŽ SE PUSTÍTE DO KROKU 3, VYPOJTE VEŠKERÉ 12V NAPÁJENÍ.
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Nyní  musíte  ventilátor  MAXXFAN  kompletně  otevřít.  Otočte  knoflíkem,  aby  se  kryt  úplně  zvedl.
UPOZORNĚNÍ:  U  modelů  BEZ  DÁLKOVÉHO  OVLÁDÁNÍ  je  nutné  knoflík  před  otáčením  nejprve
odblokovat vytažením.

KROK 3:
Použijte izolované elektrické spoje, které jsou součástí balení, a propojte jimi (+)- pól 12V napájení
vozidla s oběma napájecími kabely ventilátoru MAXXFAN, které se nachází na straně řidiče. Černé
kabely ventilátoru MAXXFAN, které jsou označeny symbolem (+)-, musí být propojeny s (+)- pólem
12V napájení vozidla.

KROK 4:
Zkontrolujte, zda jsou 4 kovové upevňovací klipy správně a pevně připevněny k montážní objímce.
Nasaďte otevřený ventilátor MAXXFAN na montážní objímku tak, ABY ŽALUZIE PRO PŘÍVOD/ODVOD
VZDUCHU SMĚŘOVALY K ZADNÍ ČÁSTI VOZIDLA.

DÁVEJTE PŘITOM POZOR, ABY SE NAPÁJECÍ KABEL UVNITŘ VOZIDLA HLADCE POSUNOVAL A NEZASEKL
SE NA HORNÍ HRANĚ MONTÁŽNÍ OBJÍMKY.

KROK 5:
Ujistěte se, že je ventilátor MAXXFAN kompletně nasazený na montážní objímce a připevněte ho k
objímce pomocí čtyřech přiložených nerezových šroubů.

Opět zapněte 12V napájení. Pípnutím vám ventilátor MAXXFAN oznámí, že byl správně připojen ke
zdroji napájení. Dálkové ovládání dále automaticky zavře větrací kryt. Pokud ventilátor MAXXFAN při
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připojení ke zdroji napájení nepípá, vraťte se zpět ke kroku 3. Zkontrolujte správné připojení na všech 
místech a také, zda je 12V zdroj napájení zapnutý a připravený k provozu. Pokud ventilátor MAXXFAN 
ani poté nebude fungovat, obraťte se prosím na svého prodejce.

KROK 6 – VNITŘNÍ MONTÁŽ:
Změřte vzdálenost mezi povrchem střechy vozu a rohy řídicí desky ventilátoru MAXXFAN.

POZOR: NEDOTÝKEJTE SE PŘITOM TERMOSTATU ANI INFRAČERVENÉHO SENZORU ZNÁZORNĚNÉHO
NA OBRÁZKU.

PŘIPOČÍTEJTE K NAMĚŘENÉ VZDÁLENOSTI 1 CM A OZNAČTE JI NA VŠECH ROZÍCH NA KAŽDÉ STRANĚ
OZDOBNÉ LIŠTY.

Poté  propojte  tyto  značky  na  vnější  straně  ozdobné  lišty  čárou  a  ozdobnou  lištu  odpovídajícím
způsobem přiřízněte.
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KROK 7:
Dokončete montáž,  přesahující  kabel  vložte do vnitřní  části střešního otvoru a nasaďte ozdobnou
lištu. Upevněte lištu pomocí čtyřech přiložených barevných šroubů s plochou hlavou.
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