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1. NAMEN UPORABE
12V razdelilnik s štirimi vtičnicami je namenjen priklopu več kot enega porabnika v
cigaretno vtičnico v avtomobilu.
Uporabljate ga lahko za 12 V sistem enosmernega napajalnega toka z negativnim
polom baterije v avtomobilu, namestite pa ga lahko le v avtomobile, ki imajo ta
sistem. Naprave nikoli ne priklapljajte v katerokoli drugačno napajanje.
Naprava lahko deluje samo znotraj avtomobila, nikoli na prostem.
Naprave ne izpostavljajte vlagi. Kakršnakoli uporaba, ki se razlikuje od navedene ni
dovoljena in lahko poškoduje izdelek. S takšno uporabo lahko povzročite nevarnosti
kot so kratek stik, požar, električni šok in podobno.
Navodila za uporabo natančno preberite in jih shranite za prihodnje priložnosti.

2. VARNOSTNI NAPOTKI
V primeru škode zaradi uporabe, ki se razlikuje od navedene v teh navodilih,
je garancija nična! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično
nastalo škodo!
Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo in
telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!
Tudi v teh primerih je garancija nična in neveljavna.
Klicaj v trikotniku označuje pomembne napotke v navodilih za uporabo. Pred
prvo uporabo navodila natančno preberite, ker vsebujejo pomembne
informacije o pravilnem delovanju.
•
•
•
•
•
•
•
•

Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam in vlagi.
Cigaretnega vžigalnika nikoli ne vstavljajte v izhod priklopa 12V razdelilnika.
Napravo bi s tem preobremenili in poškodovali.
Pred uporabo preverite, da izdelek ni poškodovan. Če opazite poškodbe, naprave
ne uporabljajte.
Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov, nepooblaščeno spreminjanje in/ali
predelava naprave nista dovoljena.
Kot vir napajanja lahko uporabite izključno 12V sistem enosmernega toka
napajanja v avotmobilu (negativni pol baterije je v avtomobilu). Naprave nikoli ne
priklopite v drug vir napajanja.
Poskrbite za pravilno delovanje in sledite tem navodilom za uporabo.
Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave ali varnega priklopa, se posvetujte s
strokovnjakom.
Občasno preverite, da na napravi in priklopu ni poškodb. Če sta 12V razdelilnik ali
njegova povezava poškodovana, ju mora pregledati serviser.
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•
•
•
•
•
•

Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam, visokim
temperaturam, močnim vibracijam, kapljam ali pršenju vode.
Izdelek ne sme priti v stik z vodo. Obstaja nevarnost kratkega stika. Če v napravo
kljub temu pride tekočina, napravo takoj izklopite iz napajanja in se obrnite na
strokovnjaka.
Izdelek ni igrača, zato ga je potrebno hraniti izven otroškega dosega.
Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna
igrača.
Če ste v dvomih glede pravilne povezave naprave ali imate dodatna vprašanja,
odgovorov nanje pa v teh navodilih ne najdete, se prosimo obrnite na našo
tehnično službo ali strokovnjaka.
Upoštevajte tudi varnostne napotke v teh navodilih za uporabo.

3. DELOVANJE
Pri namestitvi 12V razdelilnika upoštevajte nevarnost nesreč, ki jih lahko
povzročijo svobodno nameščene naprave, če pride do prometne nesreče.
Zato napravo varno namestite na mesto, kjer ne more biti nevarna za
potnike v avtomobilu.
Naprave nikoli ne nameščajte v bližino zračnih blazin, na mesto kjer se le‐te
odprejo ali tako, da bi ovirala vidno polje voznika.
Če ste v dvomu pri izbiri mesta namestitve, se posvetujte s prodajalcem.
Največja zmogljivost obremenitve 12V razdelilnika je 10A. Vsota vseh
priklopljenih porabnikov ne sme presegati te vrednosti.
Kapaciteta posamezne vtičnice 12V razdelilnika je 6A. Največja poraba
posameznega porabnika ne sme preseči te vrednosti.
•
•
•
•
•
•

Izberite ustrezno mesto namestitve, ki je blizu cigaretne vtičnice avtomobila.
Mesto namestitve očistite in tako omogočite najboljši oprijem.
Odstranite zaščitni ovoj traku na spodnji strani ohišja in napravo pritrdite na
površino namestitve.
Priklopni vtič 12V razdelilnika vstavite v cigaretno vtičnico v vozilu.
Vtiče naprav, ki jih želite priklopiti, vstavite v vtičnice.
Za vklop posamezne naprave, vklopite ustrezno stikalo na zgornji strani ohišja. Če
je stikalo ustrezne vtičnice vklopljeno, se poleg stikala prižge LED indikator.

4. ZAMENJAVA VAROVALKE
Če je potrebno zamenjati varovalko, mora biti nova varovalka istega
specifičnega tipa in nominalnega toka (glejte “Tehnične podatke“).
Nikakor ni dovoljeno popravljati varovalk ali nosilcev varovalk.
•

Izvlecite priklopni vtič 12V razdelilnika iz cigaretne vtičnice vašega avtomobila.
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•
•
•

Odvijte pritrditev na zgornjem delu priklopnega vtiča.
Odstranite okvarjeno varovalko in jo zamenjajte z novo, istega tipa.
Pritrditev privijte nazaj na priklopni vtič.

5. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Odsluženo napravo odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi v vaši
občini.

6. TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Kapaciteta obremenitve:
Varovalka:

12V=
10A (največja kapaciteta obremenitve)
6A (največja kapaciteta na vtičnico)
F10A/250V (5x20mm)
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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: 12V razdelilnik s štirimi vtičnicami
Kat. št.: 85 52 09
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.
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