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Ovladač na volant RB-33 REV:  

 
 

 

Ovladač na Volant je navržen tak, aby šlo jednoduchým způsobem aktivovat funkce 
páček pod volantem pouze jednou rukou. Ovladač funguje pouze při zapnutém 
zapalování. Upozornění: Ovladač je citlivý a pro ovládání stačí malé síly. Vyvarujte 
se používání nepřiměřené ovládací síly. Hrozí poškození ovladače. 
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Směrová světla  
 

 Jednoduše stiskněte a uvolněte páčku na ovladači ve směru 
zatáčení. 

 Směrová světla se automaticky vypnou po 20 sec, nicméně pokud 
páčku znovu stisknete stejným směrem blinkry se vypnou. 

 Čas automatického vypnutí lze nastavit v intervale 10-60 sec 
(navštivte montážní firmu). 

 V případě že mate stisknutou brzdu, blinkry se nevypnou. V okamžiku uvolnění 
brzdy se po určitém časovém intervalu blinkry opět automaticky vypnou. 
(časový interval je opět nastavitelný. Navštivte montážní firmu)  

 

Varovná světla  (Stisknout a držet páčku vlevo) 
 

 Pro zapnutí stiskněte páčku vlevo a držte vice než 3 sec. 

 Opětovným stisknutím páčky se varovná světla vypnou (*). 
 

Klakson   
 

 Klakson se sepne vždy na 0.6 sec, když páčku stisknete směrem dolů (default 
nastavení) 
Nicméně na tuto může být naprogramováno přepínání světel (navštivte 
montážní firmu). 

 

Přední stěrače  (spodní tlačítko) 
 

 Stiskněte tlačítko na spodní straně ovladače. Stěrače začnou fungovat 
přerušovaně. 

 Opětovným stisknutím se přepne rychlost stěračů na pomalé stírání.  

 Dalším stisknutím se přepnou stěrače na rychlé stírání (*). 

 Dalším stisknutím se stěrače vypnou. 
 

Přední ostřikovače (Stisknout a držet) 
 Stiskněte a držte tlačítko. Po 2 sec. se spustí ostřikovač předního 

okna. Po uvolnění páčky se ostřikovač vypne(*). Ostřikovač může být 
také naprogramován pro automatické ostřikování po dobu 3 sec. 
(navštivte montážní firmu). 
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Světla  
Světla mohou být také naprogramována na automatické spuštění při nastartování 
(navštivte montážní firmu). 
1. Přepínání Dálková / Tlumená světla (musí být zapnutá tlumená světla) 

 

a. Stiskněte páčku směrem k sobě. Světla se přepnou na 
dálková.   

b. Opětovným stisknutím páčky se světla přepnou do původního 
nastavení (buď´d potkávací nebo vypnutá). 

 

2. Světelná houkačka (světla musí být vypnutá) 
Stiskněte páčku směrem k sobě. Tím se aktivuje světelná houkačka. 
Opětovným stisknutím se houkačka vypne. 

 [Pozn. U některých vozidel tato funkce nefunguje, pokud jsou světla vozidla vypnutá.] 

  
Údržba: 
V ovladači je použitá baterie  CR-2032 nebo lze použít kompatibilní. Ovladač se automaticky vypíná v 
případě, že se po určitou dobu nepoužije, což prodlouží životnost baterie až na 2 roky. Baterie musí být 
okamžitě vyměněna, pokud začne rychle blikat LED dioda umístěná a spodní straně ovladače. 

 
(*) U některých typů vozidel nelze použít     
 
               


