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Predvidena uporaba 
 
Avtomobilski zvočniki so namenjeni pretvarjanju električnih izhodnih signalov iz avtoradiev 
oz. avtomobilskih ojačevalnikov v slišne zvočne valove in jih lahko priključite samo na 
zvočniške izhode avdio ojačevalnikov. 
 
Izdelek lahko uporabljate samo v vozilu oz. v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni 
dovoljena. Nujno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici in podobnih prostorih. 
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb avtomobilskih zvočnikov, 
poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd. Celotnega 
izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati! 

 
Nujno je treba upoštevati varnostne napotke. 
 
 

Varnostni napotki 
 

Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite 
pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za 
posledično škodo! 

 
...............Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo 
...............zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih 
...............napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. 

 
Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih 
za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za 
uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi. 

 
• Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena. 
• Pri namestitvi in uporabi avtomobilskih zvočnikov upoštevajte veljavne cestno-prometne 
..predpise. 
•.Avtomobilskih zvočnikov ne izpostavljajte visokim temperaturam, kapljanju ali škropljenju 
..vode, močnim vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam. 
• Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Na tovrstne naprave oz. v njihovi 
..neposredni bližini prav tako ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino. 
•.Na samo napravo ali v njeni neposredni bližini ne postavljajte virov požara kot so npr. 
..goreče sveče. 
• Pri priključitvi avtomobilskih zvočnikov je prav tako treba upoštevati varnostne napotke 
..naprave, na katero priključite zvočnike. 
• V bližini avtomobilskih zvočnikov ne shranjujte magnetnih pomnilniških medijev kot so npr. 
..diskete, videokasete itd., saj lahko magnetno polje zvočnikov uniči podatke, ki so shranjeni 
..na teh pomnilniških medijih. 

 2



• Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride 
..do poškodb sluha. 
• Previsoka glasnost v potniški kabini lahko ima za posledico, da ne morete več zaznavati 
..akustičnih opozorilnih signalov. S tem lahko ogrozite sebe in druge udeležence v prometu. 
..Iz tega razloga bodite pozorni na prilagojeno glasnost. 
• Nepazljivost v cestnem prometu lahko vodi do hudih prometnih nesreč. HiFi-napravo lahko 
..zato vedno upravljate samo takrat, ko prometna situacija to dopušča in z upravljanjem 
..naprave ne odvračate pozornosti z dogajanja na cesti. 
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko 
..nevarna igrača. 
• Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v 
..teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na 
..kakšnega drugega strokovnjaka. 
 
Montaža 
 

Spremembe vozila zaradi vgradnje avtomobilskih zvočnikov ali drugih 
komponent morajo biti v skladu z varnostnimi predpisi in ne smejo vplivati na 
varnost v cestnem prometu ali konstrukcijsko stabilnost vozila. Pri številnih 
motornih vozilih homologacija propade že v primeru izreza kosa pločevine. 

 
...............Če imate dvome pri izbiri mesta vgradnje, se za pomoč obrnite na prodajalca 
...............svojega vozila. 
 
...............Pred začetkom vrtanja lukenj za pritrditev naprave se prepričajte, da z 
...............vrtanjem ne boste poškodovali električnih kablov, vodov zavorne tekočine ali 
...............rezervoarja za gorivo ipd. 
 
...............Pri uporabi orodja za vgradnjo HiFi-komponent za avtomobil upoštevajte 
...............navodila za uporabo proizvajalca orodja. 
 
...............Pri vgradnji avtomobilskih zvočnikov oz. svojega HiFi-sistema upoštevajte 
...............nevarnost, ki ga naprava predstavlja v primeru prometne nesreče. Iz tega 
...............razloga vsak del varno pritrdite na za ta del določeno mesto, tako da ne bo 
...............predstavljal nevarnosti za potnike v vozilu. 
 
• Izberite primerno mesto montaže za zvočnika. To je praviloma zadnja polica v vozilu. 
• Za doseganje najboljšega možnega stereo učinka je treba levi in desni zvočnik pritrditi na 
..maksimalni razdalji drug od drugega. 
•.Površina za montažo mora biti dovolj stabilna, da lahko omogoča stabilno pritrditev. Po 
..potrebi jo lahko ojačate tudi z uporabo lesene deske. 
• Montažna držala pritrdite na montažni površino s pomočjo priloženih vijakov. 
•.Na primernem mestu izvrtajte luknjo za speljavo kabla in priključni kabel povlecite skozi 
..montažno površino v prtljažnik. 
• Zvočnika pritrdite na montažna držala s pomočjo priloženih narebričenih vijakov. 
 
Priključitev 
 

Pri priključitvi avtomobilskih zvočnikov upoštevajte, da priključni kabli ne 
smejo biti na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo ali poškodujejo na 
ostrih robovih. 
 

...............Pri točkah speljave kabla uporabite kabelske tulce. 
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...............Zvočniški kabli ne smejo imeti stika z maso. 
 
...............Zvočnike lahko priključite samo na ustrezne zvočniške izhode 
...............avtoradiev/avtomobilskih ojačevalnikov. 
 
...............Prepričajte se, da so vrednosti impedance in obremenljivosti, ki so navedene 
...............v tehničnih podatkih, v skladu s tehničnimi podatki priključenega 
...............ojačevalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb avtomobilskih 
...............zvočnikov ali ojačevalnika. 
 
...............Naprava, na katero nameravate priključiti avtomobilske zvočnike, mora biti 
...............med samo priključitvijo izključena. 
 
• Priložene zvočniške kable povežite s priključnimi kabli na zvočnikih. 
• Zvočniške kable povežite z zvočniškimi izhodi avtoradia/avtomobilskega ojačevalnika: 
..Črn kabel > pozitiven zvočniški izhod 
..Črno-bel kabel > negativen zvočniški izhod 
 
Odstranjevanje 

 
Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi 
zakonskimi določili. 
 

 
Tehnični podatki 
 
Impedanca: ......................................................................................................................... 4 Ω 
Obremenljivost (RMS/maks.): ...................................................................................... 45/80 W 
Frekvenčni razpon: .............................................................................................. 75-18.000 Hz 
Zvočni tlak (1 W/1 m): ...................................................................................................... 91 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 2-sistemski zvočnik za površinsko 
             pritrditev Boschmann PR-222 
Kat. št.: 37 24 97 
 
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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