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1. NAMEN UPORABE
5‐kanalni svetlobni modul je preko LED svetil namenjen za ustvarjanje dekorativnih
svetlobnih učinkov.
Napravo lahko uporabljate izključno z baterijami.
Uporaba naprave je dovoljena izključno v zaprtih prostorih, kar pomeni ne na
prostem. Za vsako ceno se je potrebno izogibati stiku z vlago.
Kakršnakoli uporaba ki se razlikuje od zgoraj navedene, poškoduje napravo in
povzroča tudi druge nevarnosti kot so kratek stik, požar in podobno.
Naprave ni dovoljeno spreminjati ali predelati.
V vseh primerih je potrebno upoštevati varnostne napotke!
Obvestilo!
Izdelek je zapustil tovarno v neoporečnem varnostno‐tehničnem stanju. Za ohranjanje
tega stanja in varno uporabo, mora uporabnik upoštevati vse varnostne napotke in
opozorila (“Pozor“ in “Obvestilo“) iz teh navodil za uporabo.

2. VARNOSTNI NAPOTKI

•
•
•
•
•
•
•

Poškodbe, ki nastanejo kot posledica neskladja s temi navodili za uporabo,
vodijo v neveljavno garancijo! Za posledično nastalo škodo ne odgovarjamo!
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne
poškodbe, ki so posledica nepravilnega ravnanja ali neskladja z varnostnimi
napotki! Reklamacije so v tem primeru nične, garancija pa neveljavna.
Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) izdelka ni dovoljeno spreminjati
in/ali predelati.
Pri delu z napravo ni dovoljeno nositi kovinskega ali prevodnega nakita, kot so
verižice, zapestnice, prstani in podobno.
Modula ne uporabljajte v prostorih s spremenljivimi okoljskimi pogoji ali tam, kjer
se nahajajo plini, hlapi ali prah.
Module, komponente ali naprave lahko vklopite samo v primeru, da iz njihovega
ohišja ne štrlijo žice in deli, ki so pod napetostjo. Med namestitvijo je potrebno
napravo izklopiti.
Modula ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam, visokim
temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
Modul ne sodi v otroške roke, ker ni igrača.
Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah plastična folija in drugi
deli lahko postanejo nevarna igrača.
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•
•
•

V industrijskih območjih je potrebno upoštevati predpise za preprečevanje nesreč
združenja obrtnih poklicnih sindikatov za električne naprave.
V šolah, centrih za usposabljanje, računalniških in ostalih delavnicah, mora biti
upravljanje z napravami pod nadzorom usposobljenega osebja.
Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave, varnosti ali povezave, se posvetujte s
strokovnjakom.

3. ZAČETNI ZAGON
Modul lahko vklopite šele potem, ko ste ga namestili v ohišje in iz njega ne
gledajo nobene žice ali drugi deli.
Na splošno se pred namestitvijo prepričajte, da je modul primeren za
namenjeno uporabo.
V primeru dvomov, se obvezno posvetujte s strokovnjakom ali
proizvajalcem!

4. VSTAVLJANJE BATERIJ

•
•
•

Baterije hranite izven otroškega dosega.
Pri vstavljanju baterij bodite vedno pozorni na pravilno polariteto.
Baterij ne pustite dosegljive otrokom ali domačim živalim, saj lahko pride do
zaužitja. V primeru zaužitja takoj pokličite zdravnika!
Iztekajoče ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede,
zato za njihovo odstranitev uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
Baterij ni dovoljeno razstavljati, povzročati kratkega stika ali jih metati v
ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
Dve novi 1.5V Mignon bateriji (AA) vstavite v prostor za baterije in pri tem
upoštevajte pravilno polariteto. Ta je navedena znotraj prostora za baterije.
Priporočamo uporabo alkalnih baterij.
Ko so baterije vstavljene, je svetlobni modul pripravljen za delovanje. Če modula
dlje časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in preprečite iztekanje.

5. DELOVANJE
•
•
•

Z drsnim stikalom vklopite modul.
Raznobarvne LED svetilke počasi utripajo ena za drugo in se nato ponovno
izklopijo.
Za izklop modula drsno stikalo prestavite v začetni položaj.
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6. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE
Odsluženo napravo odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Odstranjevanje odsluženih / praznih baterij
Kot uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene
baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske
odpadke je prepovedano!

Baterije / baterije za ponovno polnjenje, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so
označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske
odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb =
Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v
našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.
Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

7. TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost :
Baterije:
Poraba energije:
Življenjska doba baterij:
Kanali:

3 V DC
2 x 1.5 mignon baterije (AA)
najvel 8 mA
približno 350 h
5
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Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Conrad 5‐kanalni modul z LED svetlobnimi diodami
Kat. št.: 11 61 14
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.

‐ Garancija velja na območju Republike Slovenije.
‐ Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
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