
 

 

ASTRA pult pro vysílač 
 
 
Obsah balení 
- deska spodního dílu pultu s nainstalovanými distančními sloupky 

- deska vrchního dílu pultu s držáky 

- 4 ks šroub 

- 1 ks imbus klíč 

- návod k sestavení. 

 

 

 
Sestavení pultu 
1.  Do spodního dílu pultu vložte vysílač tak, aby všechny vyčnívající části vysílače přesně dosedly do výřezů 

spodního dílu. 

 

2. Usaďte vrchní díl pultu k sestavě spodního dílu. Přesvědčte se, zda vrchní díl přesně přiléhá k vysílači a 

k distančním sloupkům. Pomocí 4 ks šroubů a přiloženého imbus klíče opatrně utáhněte  šrouby k maticím spodních 

distančních sloupků.  

 

 

 

 

Údržba pultu 
• Nepoužívejte jakýkoliv prostředek, ve kterém je obsažen líh.  

• Nepoužívejte abrazivní prostředky. 

• Nepoužívejte organická rozpouštědla. 

 
 
K pravidelnému čištění pultu je doporučeno používat mýdlovou vodu a utěrku z mikrovlákna. 
 

 

 

Doporučené příslušenství 
ASTRA popruh vysílače, obj. č. AK1020 
ASTRA popruh vysílače křížový, obj. č. AK1021 
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ASTRA pult pro vysílač 

 
Obsah balenia 
- doska spodného dielu pultu s nainštalovanými dištančnými stĺpikmi 

- doska vrchného dielu pultu s držiakmi 

- 4 ks skrutka 

- 1 ks imbus kľúč 

- návod na zostavenie. 

 

 
 
Zostavenie pultu 
1. Do spodného dielu pultu vložte vysielač tak, aby všetky vyčnievajúce časti vysielača presne dosadli do výrezov 

spodného dielu. 

 

2. Usaďte vrchný diel pultu k zostave spodného dielu. Presvedčte sa, či vrchný diel presne prilieha k vysielaču a k 

dištančným stĺpikom. Pomocou 4 ks skrutiek a priloženého imbus kľúča opatrne utiahnite skrutky k maticiam 

spodných dištančných stĺpikov. 

 
 
 
 
Údržba pultu 

• Nepoužívajte akýkoľvek prostriedok, v ktorom je obsiahnutý lieh. 

• Nepoužívajte abrazívne prostriedky. 

• Nepoužívajte organické rozpúšťadlá. 

 
 

K pravidelnému čisteniu pultu je odporúčané používať mydlovú vodu a utierku z mikrovlákna. 
 
 
 
Doporučené príslušenstvo 
ASTRA popruh vysielača, obj. č. AK1020 

ASTRA popruh vysielača krížový, obj. č. AK1021 
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