SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 752091

DETEKTOR ZA HF-ODDAJNIK 1 MHZ DO 6 GHZ
Št. izdelka: 752091
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www.conrad.si

NAMEN UPORABE
Ta detektor za HF oddajnik (območje od 1MHz do 6GHz) je prenosna naprava za najdbo npr.
prisluškovalnih aparatov ali brezžičnih kamer.
S pomočjo LED prikaza in akustičnega signaliziranja so lahko ti najdeni. Akustično signaliziranje
lahko po želji izklopite. Naprava poleg tega razpolaga s priključkom za dobavljene slušalke. Pri
uporabi dobavljenih slušalk bo akustičen signal na detektorju izklopljen in bo predvajan izključno
preko slušalk.
Napajanje poteka z dvema 1,5V baterijama tipa AAA.
Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
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. Varnostne napotke morate nujno
upoštevati.
Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.
Varnostne napotke morate nujno upoštevati!

RAZLAGA SIMBOLOV
Simbol s strelo v trikotniku je uporabljen takrat, ko obstaja nevarnost za vaše zdravje,
npr. z električnim udarcem.
Klicaj v trikotniku nakazuje na pomembne napotke tega navodila, ki jih morate nujno
upoštevati!
Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke za upravljanje.
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VARNOSTNI NAPOTKI
Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz
garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali z
neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih
primerih ne velja več pravica iz garancije.
•
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Izdelka ne smete spremeniti ali rekonstruirati, ker drugače ne velja več dostop (CE) in pravica iz
garancije.
Izdelka ne uporabite v bolnišnicah ali zdravstvenih ustavah. To lahko vodi k motnjam delovanja
sistemov, ki so pomembni za ohranitev življenj. Isto po možnosti velja v drugih območjih.
Iztečenih ali oksidiranih baterij se ne dotikajte z golimi rokami.
Napajanje poteka z dvema 1,5V baterija tipa AAA.
Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi, intenzivnim
vibracijam, vlagi ali težki mehanski obremenitvi.
Izdelek po hitri temperaturni spremembi potrebuje nekaj časa, da se prilagodi na novo
temperaturo okolja. Pred uporabo izdelka počakajte, da se komponente prilagodijo na novo
temperaturo.
Izdelek ni igrača in ga hranite izven dosega otrok.
V primeru dvomov o pravilni uporabi naprave ali glede varnosti, se obrnite na kvalificiranega
strokovnjaka.
Embalaže nikoli ne pustite ležati naokoli, ker lahko le ta postane nevarna igrača za otroke.
Kadar se domneva, da nenevarno obratovanje ni več možno, morate prenehati z obratovanjem
naprave in jo zavarovati pred nenadzorovano uporabo.
Da nenevarno obratovanje ni več možno se domneva, ko:
- so na napravi vidne škode,
- naprava ne deluje več,
- je naprava bila dlje časa hranjena pod neugodnimi razmerami,
- je naprava bila izpostavljena težkim transportnim obremenitvam.
Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
Zagotovite, da se v bližini izdelka ne nahajajo magnetna ali elektromagnetna polja ter viri
toplote.
Izdelka ne izpostavite močnim mehanskim obremenitvam. Padec iz nizke višine ter pritisk lahko
vodi k okvari.
Nad električnimi napravami nikoli ne zlivajte tekočin.
Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo kvalificiran strokovnjak oziroma servisna
služba.
V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na našo tehnično
pomoč ali drugega strokovnjaka.
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NAPOTKI ZA BATERIJE
•
•
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Baterije ne sodijo v otroške roke.
Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
Za ta izdelek ne uporabite akumulatorjev. Nastala nizka meja napetosti lahko ovira pravilno
obratovanje.
Baterij ne pustite ležati naokoli, ker lahko le te pojedo otroci ali domače živali.
Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. Zaradi tega v tem
primeru uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
Pazite na to, da z baterijami ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj.
Obstaja nevarnost eksplozije!
Običajnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
Pri daljši ne uporabi (npr. pri hranjenju) odstranite vstavljene baterije. Drugače pri zastaranju
obstaja nevarnost, da baterije iztečejo, kar povzroči škode na izdelku in izgubo pravice iz
garancije!
Za pravilno odstranitev baterij preberite poglavje »odstranitev«.
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POGLED IZDELKA

1) Predal za baterije
2) LED statusa baterij (rdeča)
LED statusa baterij zasveti pri nizki napetosti baterij (= 2,2V) rdeče. To s tem optično
signalizira, da morate zamenjati baterije.
3) LED statusa nivoja signala (zelene)
Te LED optično prikazuje nivo signala. Tem več LED kot sveti, tem močnejši je HF nivo
signala in tem bolj blizu se nahaja brezžičen porabnik (npr. prisluškovalni aparat, brezžična
kamera).
4) Antena
5) Stikalo za izbiro načina obratovanja
Pozicija OFF:
Pozicija s simbolom zvočnika:
Pozicija s prečrtanim simbolom zvočnika:

Detektor je izklopljen.
Optično in akustično signaliziranje sprejema.
Izključno optično signaliziranje (pri zelo močnem
signalu sprejema je dodatno vibriranje).

6) Regulator občutljivosti
7) Akustičen signal
Akustičen signal bo prekinjen takoj, ko boste dobavljene slušalke priključilo na priključek za
slušalke (8).
8) Priključek za slušalke
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ZAČETEK OBRATOVANJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokrov predala za baterije potegnite navzdol s predala za baterije (1).
Glede na pravilno polarnost vstavite dve 1,5V bateriji tipa AAA.
Pokrov predala za baterije potisnite nazaj na predal za baterije (1).
Detektor vklopite tako, da stikalo za izbiro načina obratovanja nastavite na želeno pozicijo (za
razlago glejte poglavje »pogled izdelka«). Detektor je sedaj pripravljen na obratovanje.
Počasi hodite po prostoru, ki naj bo preiskan in držite detektor v bližini mesta za preveritev.
Takoj, ko bo vir signala najden bo zasvetila LED statusa sprejema (3) in oddan bo akustičen
signal (če je vklopljen; odvisno od načina obratovanja).
Če želite večjo občutljivost, lahko to nastavite z regulatorjem občutljivosti (6).
Stikalo za izbiro načina obratovanja (5) pri ne uporabi nastavite na pozicijo »OFF«, da prekinete
izpraznitev baterij.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Razen eventualne menjave baterij na izdelku ni delov, ki bi jih vi lahko vzdrževali. Baterije
zamenjajte, ko zasveti LED statusa baterije (2). LED statusa baterije (2) zasveti pri nizki napetosti
baterij (= 2,2V).
Za čiščenje detektorja zadostuje čista, suha in mehka krpa. Napravo zelo previdno očistite, ker so
drugače možne praske. Za čiščenje ne uporabite čistil.

ODSTRANITEV
Splošno
Električnih in elektronskih izdelkov ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke.
Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

Baterije in akumulatorji
Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in
akumulatorjev. Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana! Baterije in
akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega
smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske
odpadke. Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: Cd = kadmij, Hg = živo
srebro, Pb = svinec.
Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše
skupnosti ali kjer prodajajo baterije / akumulatorje.
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TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Frekvenčno območje:
Mere (brez antene):
Teža:
Razno:

2x 1,5V baterija tipa AAA
1MHz do 6GHz
90 x 57 x 17 mm
47g
slušalke so dobavljene
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: DETEKTOR ZA HF-ODDAJNIK 1MHZ DO 6GHZ
Kat. št.: 752091

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

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 nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu.

8

