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Nizkovoltno halogensko zatemnilno stikalo 
To zatemnilno stikalo je posebno primerno za primarno 
krmiljenje transformatorjev svetilk. 
Dovoljena je priključitev več transformatorjev na eno 
zatemnilno stikalo. Vsak transformator lahko v skladu z 
njegovo nazivno močjo obremenite z različnimi 
nizkonapetostnimi halogenskimi svetilkami. 
 
Vsota vseh moči halogenskih svetilk nikoli ne sme 
presegati I zatemnilnega stikala. 
 
 
Tehnični podatki 
Napajanje  230 V AC / 50 Hz 
Priključna moč  20 – 500 VA 
Varovalka  T 2 A / 250 V 
 
 
 
Varnostna navodila  
Pred uporabo aparata preberite cela navodila. Če nastopi 
škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo 
upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za 
namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki 
nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe 
naprave. 
- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je 

prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev 
naprave. 

- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne 
uporabljajte v njihovi prisotnosti. 

- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker 
lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno 
pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz 
kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s 
strokovnjakom. 

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, 
močnim vibracijam ali vlagi. 

- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem. 
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s 

problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali 
povezav. 

- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, 
ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku. 

- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih 
napravah, s katerimi je naprava povezana. 

- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati 
ustrezna pravila za preprečevanje nesreč. 

- Za čiščenje ohišja naprave in LCD-zaslona 
uporabljajte mehko in rahlo vlažno krpo. Ne 
uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. 

 
OPOZORILNI UKREPI 
• iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje 

naprave ni dovoljeno. 
• če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, 

je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več 
možna v naslednjih primerih: 

- če naprava ne deluje več 
- če so na napravi vidne poškodbe 
- če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih 

pogojih 
- če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim 

obremenitvam 
• naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, 

močnim vibracijam ali visoki vlažnosti 
 
Pri uporabi si pomagajte s slikami v originalnih navodilih! 

 
MMoonnttaažžaa  
1. Izključite napajanje. 
2. Vrtljivi gumb zavrtite preko zaskočke. 
3. Odstranite pokrov. 
4. Priključite izdelek v skladu s priključno shemo. 
Sestava poteka v nasprotnem vrstnem redu. 
V primeru motenj preverite vgrajeno varovalko. Po potrebi 
jih zamenjajte le z varovalko iste vrednosti in tipa.  
 
 
 
Garancija: 
Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema 
brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, 
da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali 
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, 
naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali 
povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se 
popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo 
k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi 

malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk 

ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, 
akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen 
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, 
lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. 
Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in 
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, 
baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo 
poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija 
ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale 
pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače 
določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. 
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


