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Mesto montaže 
 
Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno 
ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, 
specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli. 
 
Povezava s kabli in informacije 
 
1. Z akumulatorja ločite minus pol. 
2. Kable, ki prihajajo iz inštrumenta ali iz senzorja (v odvisnosti od modela) povežite s 
....posameznimi kontakti v skladu s spodnjo tabelo. 
3. V vednost: Oranžni kabel je plus kabel za vžig, pri služi vklopu inštrumenta ob vžigu, po 
....želji pa ga lahko priključite na fazo stikala za luč. 
....Previdno: Ob priključitvi na stikalo za luč inštrument deluje samo takrat, ko je vklopljena 
....luč. 
4. Ponovno priključite akumulator. 
5. Vaš inštrument je sedaj priključen. 
 
Povezava s kabli pri: 2 x rdeča, 2 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena) 
Povezava s kabli pri: 1 x rdeča, 1 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena) 
 
Serije inštrumentov Vžig/osvetljava 12 V trajni plus (+) Masa (-) Senzor 

Srebrna 1 x oranžna 1 x rdeča 1 x črna 1 x zelena 
Karbon 1 x oranžna 1 x rdeča 1 x črna 1 x zelena 
Plazma 1 x oranžna 1 x rdeča 1 x črna 1 x zelena 

7-barvna 1 x oranžna 1 x rdeča 1 x črna 1 x zelena 
Night Flight 1 x oranžna 2 x rdeča 2 x črna 1 x zelena 
Diamantna 1 x oranžna 2 x rdeča 2 x črna 1 x zelena 

Oranžna 1 x oranžna 2 x rdeča 2 x črna 1 x zelena 
 
Pozor 
 
Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik 
se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma. 
 
Nadaljnji inštrumenti Raid HP 
 
Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti: 
 
tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, prikazovalnik polnilnega tlaka, merilnik 
vakuuma in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah  (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki 
in montažnim materialom). 
 
 

www.raidhp.de 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Voltmeter Raid HP, srebrn 
Kat. št.: 85 28 19 
 
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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