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Predvidena uporaba 
 
Zatemnilni adapter priključite med svetilko (poraba moči: 20-500 W) in električno vtičnico. 
Nato omogoča, da z zatemnilnikom na kablu zvezno regulirate svetilnost svetilke. 
 
Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. 
 
Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in napotke za upravljanje v teh 
navodilih za uporabo. Ti napotki niso namenjeni samo zaščiti naprave, temveč 
predvsem varovanju vašega zdravja. Prosimo, da preden uporabo izdelka preberete 
celotna navodila za uporabo.  Najlepša hvala! 
 
Vsebina paketa 
 
• Zatemnilni adapter z drsnim regulatorjem 
• Navodila za uporabo 
 
Varnostni napotki 
 

Pri škodi, nastali 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 vso pravico do uveljavljanja garancije. 
 
• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) odpiranje, predelava in/ali spreminjanje 
..izdelka na lastno pest ni dovoljeno. 
• Izdelek je izdelan tako, da izpolnjuje zahteve zaščitnega razreda I. Kot vir napajanja lahko 
..uporabite samo pravilno nameščeno električno vtičnico (230 V~/50 Hz) javnega 
..elektroenergetskega omrežja, ki je opremljena z zaščitnim vodnikom. Zaščitnega vodnika 
..nikoli ne smete prekiniti, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost življenjsko nevarnega 
..električnega udara! 
• Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.  Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še 
..posebej previdni. Otroci lahko poskušajo v odprtine, npr. električne vtičnice, vstavljati 
..različne predmete. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara! 
•.Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih (nikoli v kopalnici ipd.). V 
..nasprotnem primeru obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara! 
• Izdelka ne smete preobremeniti. Priključite lahko samo svetilke s skupno porabo moči od 
..20 do 500 W (ohmsko breme). 
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..Z zatemnilnikom lahko zatemnjujete samo svetilko in nikoli drugih naprav (npr. orodja, stroji 

..itd.). 

..Na zatemnilni adapter nikoli ne priključite svetilke ali druge naprave, ki ima lasten 

..zatemnilnik (npr. stropni reflektor)! V primeru dvoma se posvetujte s strokovnjakom. 
• Izdelka se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami. Izdelka nikoli ne upravljate z 
..vlažnimi ali mokrimi stopali oz. oblačili. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost življenjsko 
..nevarnega električnega udara! 
•.Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel. Isto velja za 
..električni vtič priključene naprave. 
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko 
..nevarna igrača. 
• Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z 
..majhne višine. 
• Če sta ohišje ali kabel izdelka poškodovana, izdelka več ne uporabljajte! 
..Če je izdelek še priključen na omrežno napetost, se ne dotikajte niti zatemnilnega adapterja 
..niti svetilke, ki je priključena nanj. 
..Najprej prekinite dovod elektrike na električno vtičnico, na katero je priključen zatemnilni 
..adapter (izklopite avtomatsko varovalko). Nato električni vtič svetilke izvlecite iz 
..zatemnilnega adapterja, nato pa izvlecite električni vtič zatemnilnega adapterja iz električne 
..vtičnice. 
..Izdelek pošljite na popravilo v specializirano delavnico ali pa ga odstranite okolju prijazno. 
 
Upravljalni elementi 

 
1 Drsnik za zatemnilno funkcijo 
2 Kontrolna lučka 
3 Priključek za svetilko 
4 Električni vtič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava na uporabo 
 
•.Električni vtič (4) zatemnilnega adapterja povežite z električno vtičnico (230 V~/50 Hz) z 
..zaščitnim vodnikom. 
• Priključite svetilko na vtičnico zatemnilnega adapterja (3). 
 

Kot že opisano v varnostnih napotkih, na zatemnilni adapter ne smete priključiti 
svetilke ipd. z že vgrajenim zatemnilnikom (npr. številni stropni reflektorji). S tem se 
naprave poškodujejo, poleg tega pa obstaja nevarnost požara! 

 
• Vklopite svetilko (npr. premaknite stikalo v položaj „I“). 
• Z drsnikom (1) na zatemnilnem adapterju lahko nato zvezno nastavljate svetilnost svetilke. 
 

Zaradi posebne izvedbe zatemnilnik nima nastavitve za vklop ali izklop. 
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Ravnanje z izdelkom 
 
Na mestu postavitve ali pri prevozu izdelka preprečite naslednje neugodne pogoje okolice: 
- mokrota ali previsoka vlažnost zraka, 
- ekstremen mraz (< 0 °C) ali vročina (> 35 °C), neposredna sončna svetloba, 
- prah ali vnetljivi plini, hlapi ali razredčila, 
- močne vibracije, trki, udarci, 
- močna magnetna polja, npr. v bližini strojev ali zvočnikov. 
 
Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so 
povezane z uporabo električnih naprav. 

 
Izdelek lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih. Izdelek ne sme biti 
izpostavljen mokroti ali vlagi. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega 
udara! 
 
Izdelka nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli s hladnega v topel 

...............prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Poleg tega 

...............obstaja nevarnost električnega udara! 
 

Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi, šele nato ga lahko 
priključite na napajanje in začnete uporabljati. To lahko traja več ur. 
 
Pazite, da izolacija celotnega izdelka ne bo poškodovana ali uničena. 
 
Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan! 
 
Če odkrijete poškodbe, izdelka NE smete priključiti na omrežno napetost! Obstaja 
nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara! 

 
Da varna uporaba več ni možna, lahko predpostavljate v naslednjih primerih: 
- naprava je vidno poškodovana, 
- naprava več ne deluje, 
- po daljšem shranjevanju v neugodnih pogojih ali 
- po težkih obremenitvah pri prevozu. 
 
Pri montaži oz. pri postavitvi izdelka bodite pozorni na to, da se kabel ne more prepogibati ali 
zmečkati. 
 
Izdelek postavite tako, da se nihče ne more spotakniti čez kabel. 
 
Nega in vzdrževanje 
 
Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne odpirajte/razstavljate. 
 
Preden se lotite čiščenja izdelka, ga izvlecite iz električne vtičnice in priključen porabnik ločite 
od zatemnilnega adapterja. 
 
Zatemnilni adapter čistite s suho, čisto in mehko krpo. V nobenem primeru ne smete 
uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo 
ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave. 
 
Prah lahko zelo enostavno odstranite s čopičem in sesalnikom za prah. 
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Odstranjevanje 
 

Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.  
 
Iz tega razloga izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z 

..............veljavnimi zakonskimi določili in predpisi (oddajte ga na primer na občinskem 

..............zbirališču odpadkov). 
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: ......................................................................................... 230 V~/50 Hz 
Moč: ...................................................................................................... za svetilke z 20-500 W 
 

 
Samo za svetilke brez lastnega zatemnilnika (glejte poglavje „Varnostni napotki“). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Zatemnilni adapter z drsnim regulatorjem 
             GAO 0784 
Kat. št.: 61 45 00 
 
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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