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1

NAMEN UPORABE

Izdelek je eksperimentalna platforma za vse elektronike, ki jih zanima robotika.
Izdelek ni igrača in ni primeren za otroke mlajše od 14 let.
Uporaba celotnega izdelka je dopustna v zaprtih, suhih notranjih prostorih. Izdelek ne sme biti
vlažen ali moker.
Varnostne napotke navodila na dobavljenem CD-ju morate nujno upoštevati!
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Pri uporabi izdelka morate
upoštevati CE zahteve.
Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelka so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse
pravice so pridržane.
Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg tega je to povezano z
nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd.
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OBSEG DOBAVE

•
•
•

Komplet za sestavljanje
Kratko navodilo
CD s programsko opremo iz izčrpnim navodilom
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NAPOTEK ZA NAVODILO NA DOBAVLJENEM CD-JU

Izčrpno navodilo za napravo »PRO-BOT 128« najdete zaradi razlogov posodobitev samo v PDF
formatu na dobavljenem CD-ju.
Za branje in tiskanje PDF datoteke potrebuje npr. brezplačen program »Acrobat Reader«, ki ga
lahko preložite s spletne strani www.adobe.com, če programa še nimate inštaliranega.
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POTREBNA OPREMA

Naprava PRO-BOT 128 je dobavljena brez CPU (»C-Control Pro Unit Mega 128«, Conrad
naročniška številka 198219), ker imate eventualno že tega (npr. v vaših drugih uporabljenih CControl izdelkih).
CPU morate pravilno vtakniti v podnožje; odstranite eventualno že prej vstavljene baterije /
akumulatorje iz PRO-BOT 128!
Za programiranje oziroma za prenos krmilnih programov z računalnika z PRO-BOT 128
potrebujete »USB programer«, specialen povezovalni kabel (Conrad naročniška številka 197339).
Nekaj primerov programiranja najdete po končani inštalaciji z PRO-BOT 128 dobavljeno
programsko opremo.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: ________________________
Kat. št.: ________________________

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. 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.
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 prodaje in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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