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Rozbočka 12 V s USB (2+2)                                   

 

 

 

Obj. č. 85 56 71          
 

             

 

 

 

Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rozbočky do autozásuvky 12 V.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje                       
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste                      
jim odevzdali i tento návod.  
 

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 

Tato rozbočka slouží k rozšíření počtu 12 V zásuvek prostřednictvím autozásuvky. Poskytuje dvě 
rozšiřující autozásuvky a dvě USB zásuvky. Je tvarově přizpůsobena standardnímu držáku nápoje. 

Každý výstup je dimenzován na 10 A proudového odběru a USB zásuvky každá na 500 mA odběru. 
Ujistěte se, že celkový odběr všech připojených spotřebičů nepřesahuje 10 A. 

12 V rozdvojka je napájena z 12 V/DC zásuvky zapalovače cigaret automobilu. Je určena pro provoz 
pouze v suchém vnitřním prostředí automobilů. Nevystavujte vlhkosti! 
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Tento výrobek spl ňuje požadavky Evropských norem pro automobilový 
průmysl z hlediska elektromagnetické slu čitelnosti. Výrobek je schválen           
pro provoz na ve řejných komunikacích v automobilech, s výjimkou 
kolejových, zem ědělských, d řevařských a dalších pohyblivých strojních 
zařízeních.  

Z důvodů bezpečnostních a certifikačních (E-značka) není dovoleno provádět jakékoliv úpravy                 
nebo jinak modifikovat tento výrobek. Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno               
a může vést k poškození zařízení. 
 
 

Bezpečnostní pokyny 
 
V případě škody na majetku či přístroji zp ůsobené nedodržením bezpe čnostních 
pokyn ů uvedených v návodu k použití se výrobce zbavuje z odpov ědnosti za tyto 
škody. Výrobce dále nenese odpov ědnost za materiální škody či poran ění osob 
způsobené v d ůsledku nedodržení bezpe čnostních pokyn ů dále uvedených.               

                       V těchto p řípadech je záruka neplatná. Symbol vyk řičníku vyobrazeném                      
                       v trojúhelníku vyzna čuje důležitou informaci v tomto návodu. P řed uvedením   
                       přístroje do provozu si pe člivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje d ůležité  
                       informace ohledn ě správné manipulace s p řístrojem. 
 

• Zařízení nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím. 
• Před použitím zásuvky ji pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozena, v žádném případě                    

ji nepoužívejte. 
• Neodborné modifikace či úpravy nejsou povolena a to z důvodu homologace a bezpečnosti.  
• Jako zdroj napětí může být použit pouze 12 V zdroj stejnosměrného napětí (se záporným 

pólem baterie na karosérii).  
• Přístroj nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že přístroj pracuje spolehlivě.  
• Postupujte dle následujících pracovních pokynů.  
• Pokud máte pochybnosti ohledně činnosti přístroje či jeho správného zapojení, kontaktujte 

odborný personál. Čas od času zkontrolujte technický stav přístroje a jeho zapojení.  
• Pokud je zásuvka či její připojení poničené, musí být zkontrolováno servisním technikem.  
• Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým teplotám, silným vibracím          

a účinkům vody.  
• Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko požáru. Pokud se přece jenom voda dostane  

do přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte odborníka.  
• Tento přístroj není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí. 
• Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.  

 
 
 

Použití 
 

• Zasuňte univerzální zástrčku (na konci napájecího 
kabelu) do autozásuvky. 

 

• LED indikují příslušnou úroveň napětí autobaterie: 
High (vysoká) => zelená  => 13V – 14V 
MID (střední)  => žlutá  => 12,9V – 13V 
12V   => žlutá => 12V – 12,7V 
LOW (nízká) => červená => 10V – 12V 
  

• Každá autozásuvka (2) je dimenzována na 10 A  
proudového odběru a USB zásuvka (3) každá        
na 500 mA odběru. Celkový odběr všech 
připojených zařízení musí být menší než 10 A. 
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Výměna pojistky 
 

1. Odpojte rozbočku od autozásuvky. 
2. Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky. 
3. Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry                                  

uvedené v „Technických údajích“ 
 

Recyklace 
 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje                    
odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Záruka  
 

Na rozbočku 12 V poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 

 

Technické údaje 
 
 

Provozní napětí:    12 V/DC 

Jmenovité výstupní napětí:   12 V/DC (zásuvky zapalovače cigaret) 

        5 V/DC (USB) 

Proudové omezení každé zásuvky:  10 A (zásuvky zapalovače cigaret) 

      500 mA (USB) 

Celkové max. proudové zatížení:  10 A 

Pojistka:     250 V/10 A 

Provozní teplota:    20 °C až 40 °C 

Provozní vlhkost:    <65% relativní vlhkost, nekondenzující 

Hmotnost:     220 g 

Rozměry (Ø x V):    76 x 66 mm 

 

 Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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