
SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 20 10 04                 www.conrad.si 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Polnilni adapter za običajne 
akumulatorske baterije Voltcraft 

 
 Kataloška št.: 20 10 04  

 

                                                                                   



Kazalo 
 
Uvod ........................................................................................................................................ 2 
Predvidena uporaba ................................................................................................................ 2 
Upravljanje .............................................................................................................................. 2 
Garancijski list ......................................................................................................................... 4 
 
 
Uvod 
 
Spoštovana stranka,  
 
zahvaljujemo se vam za nakup tega polnilnega adapterja. Ta navodila za uporabo sodijo k 
temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na obratovanje in uporabo izdelka. 
Navodila shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati! 
 
 
Predvidena uporaba 
 
Polnilni adapter v kombinaciji s polnilnikom za akumulatorske pakete lahko uporabljate samo 
za polnjenje/praznjenje do štirih običajnih NiMH/NiCd akumulatorskih baterij velikosti Micro 
(AAA), Mignon (AA), Baby (C) in Mono (D). S polnilnim adapterjem lahko hkrati polnite samo 
akumulatorske baterije enake velikosti in enakega stanja napolnjenosti. Maksimalen 
polnilni/praznilni tok znaša 3 A.  

 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg 
tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni 
udar itd.! Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh 

..............navodilih za uporabo. Te napotke je nujno treba upoštevati. 
 
 
Upravljanje 
 
• V polnilni adapter vstavite do štiri akumulatorske baterije enake velikosti, enake kapacitete 
..in enakega stanja napolnjenosti. Pri tem upoštevajte pravilno polarnost in začnite z 
..vstavljanjem z leve strani. Če niste prepričani glede stanja napolnjenosti posameznih 
..akumulatorskih baterij, je treba baterije pred polnjenjem posamično izprazniti!  
•.Minus priključek polnilnega adapterja povežite z minus priključkom polnilnika za 
..akumulatorski paket s pomočjo kabla s 4 mm banana vtičem (na voljo kot dodatna oprema). 
• Plus priključek nad zadnjo vstavljeno akumulatorsko baterijo povežite s plus priključkom 
..polnilnika za akumulatorski paket s pomočjo kabla s 4 mm banana vtičem (na voljo kot 
..dodatna oprema). 
• Na polnilniku za akumulatorski paket izvedite ustrezne nastavitve in začnite s postopkom 
..polnjenja. 
• Zaporedno lahko vežete več polnilnih adapterjev. Pri tem upoštevajte sliko na naslednji 
..strani! 
 

Upoštevajte priporočene podatke o polnilnem toku proizvajalcev akumulatorskih 
baterij. Pri tem maksimalni polnilni tok v polnilnem adapterju ne sme prekoračiti 3 A.  
 

..............Akumulatorskih baterij nikoli ne vstavite v adapter z napačno polarnostjo ali z 

..............različno napolnjenostjo. Akumulatorske baterije se pri tem uničijo.  
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Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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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: Polnilni adapter za običajne 
             akumulatorske baterije Voltcraft 
Kat. št.: 20 10 04 
 
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 izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
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