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Nr produktu  000855218    

 

Rozdzielacz samochodowy Conrad, 3 

gniazda + USB 
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1. Przeznaczenie produktu 

Rozdzielacz samochodowy służy jako przedłużenie wbudowanego gniazda zapalniczki w pojazdach 

takich jak samochody osobowe i samochody ciężarowe. Zapewnia 2 standardowe gniazda (DIN ISO 

4165), jedno gniazdo zapalniczki i jedno gniazdo USB. 

Każde wyjście może zapewnić 10A z wyjątkiem gniazda USB które może dostarczyć 1A. Upewnij się że 

zużycie wszystkich podłączonych obciążeń eklektycznych nie przekracza 10A. 

Rozdzielacz samochodowy może być zasilany przez 12 V gniazdo zapalniczki. Jest przeznaczony do 

pracy w suchym środowisku takim jak zamknięte pomieszczenia lub wewnątrz pojazdów. Nie należy 

wystawiać go na działanie wilgoci. 

W celach bezpieczeństwa i  (CE) nie wolno przebudowywać i modyfikować urządzenia. W przypadku 

korzystania z urządzenia w celach innych niż te opisane powyżej, produkt może zostać uszkodzony . 

Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenia takie jak zwarcie, pożar , porażenie 

prądem elektrycznym itp. Przeczytaj instrukcję obsług i zachowaj ją na przyszłość. Należy udostępnić 

instrukcję obsługi osobom trzecim w przypadku przekazania im produktu.  

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszelkie nazwy firm i 

produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

2. Instrukcje bezpieczeństwa  

 

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi a w szczególności należy przestrzegać wskazówek 

bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat 

właściwego używania produktu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 

materialne i personalne. W takim przypadku gwarancja straci ważność. 

Osoby produkt  

- Do pracy ładowarki jest potrzebna odpowiednia wentylacja. Nie zakrywaj szczeliny wentylacyjnej na 

górnej części obudowy, aby nie zaburzać chłodzenia (przepływ ciepła) 

- Urządzenie nie powinno być przenoszone bezpośrednio z niskich do ciepłych temperatur. Skroplona 

woda może uszkodzić produkt . Poczekaj aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową przed 

ponownym użyciem. 

- Produkt nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt 

domowych. 

- Produkt należy chronić przed wpływem ekstremalnych temperatur, bezpośredniego wpływu 

promieni słonecznych, silnych wstrząsów, wysokiej wilgotności, wilgoci, oddziaływania garów, pary  

rozpuszczalników. 

- Należy używać produktu ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości 

może spowodować uszkodzenie produktu. 

- Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń które są 

podłączone do urządzenia. 
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Różne 

- W razie wątpliwości na temat pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy 

skonsultować się z ekspertem. 

- Naprawa, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w 

specjalistycznym sklepie. 

- Jeśli masz pytania, które pozostały bez odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z 

działem pomocy technicznej lub innych pracowników technicznych. 

3. Działanie 

 

Wtyczka do gniazda zapalniczki samochodowej rozdzielacza samochodowego musi być podpięta do 

gniazda zapalniczki w samochodzie.  

Gniazdo zapalniczki samochodowej jest oznaczone symbolem na obudowie. 

Przed rozpoczęciem wiercenia otworu montażowego z wnętrza pojazdu upewnij się że kable 

elektryczne, przewody hamulcowe, zbiorniki paliwa nie zostały uszkodzone. 

Montaż 

Aby zamontować rozdzielacz samochodowy wysuń płytę montażową która znajduje się w tylnej 

części rozdzielacza samochodowego. Umieść go we wnętrzu pojazdu. Średnica otworu mocującego 

wynosi 2,75 mm. 

Zaleca się zamontowanie rozdzielacza samochodowego w pionowej pozycji tak aby 

wszystkie gniazda wyjściowe znajdowały się z boku. 

Podłączenie  

Włóż wtyczkę do gniazda zapalniczki rozdzielacza do gniazda zapalniczki pojazdu. Czerwona dioda 

LED zacznie świecić.  

 

Aby uniknąć gromadzenia się kurzu i brudu w gniazdach wyjściowych otwieraj gniazda tylko 

te które są w użyciu. 

 

Wymiana bezpiecznika 

1. Odłącz urządzenie z gniazda zapalniczki w samochodzie. 

2. Wyciągnij delikatnie uszkodzony bezpiecznik z wtyczki do gniazda zapalniczki. 

3. Wymień uszkodzony bezpiecznik na nowy tego samego typu patrz „Dane Techniczne”. 
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Dane techniczne 

Napięcie pracy: 12 V / DC 

Napięcie wyjściowe: 12 V / DC (standardowe gniazda (DIN ISO 4165) oraz gniazdo zapalniczki), 5 V / 

DC (złącze USB) 

Prąd wyjściowy dla każdego gniazda: Max. 10 A (standardowe gniazda (DIN ISO 4165) oraz gniazdo 

zapalniczki), Max. 1 A(gniazdo USB) 

Całkowity prąd wyjściowy: max. 10 A 

Bezpiecznik: 10 A(typ płaski/samochodowy) 

Wymiary (szer x wys x gł): ok. 90 x 69 x 35 mm 

Waga: 290 g 


