Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

Ważne wskazówki

Transmiter FM-19
Nr zamówienia 1526756

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując
przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.conrad.com/downloads
Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w
polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie
pdf.

Utylizacja
Urządzenia elektroniczne są surowcami wtórnymi i nie należą do odpadów
z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/
gwarancja.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

a) Ogólne informacje

Napięcie wejściowe............................12 V/DC

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe /
prąd wyjściowy...................................maks. 5 V/DC / 2,1 A (w sumie)
Ładuje.................................................urządzenia przenośne z systemem Android i iPhone

• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Zakres napięcia..................................10 - 26 V/DC

• Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru.
Mogą stać się one dla dzieci niebezpieczną zabawką.

Pobór mocy w trybie czuwania...........<1 W

• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem
słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.

Zniekształcenia...................................< 0,1 %

• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i
zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest
możliwa, jeśli produkt:

Stosunek sygnału do szumu...............> 60 dB
Zakres częstotliwości..........................20 Hz - 15 kHz
Rozdzielczość (lewy/prawy kanał)......60 dB
Częstotliwość transmisji.....................87,6 - 107,9 MHz
Tryb transmisji....................................pętla regulacji fazy / stereo (phase-locked loop PLL)
Szybkość transmisji............................512 bit

-- posiada widoczne uszkodzenia,

Wejście audio.....................................3,5 mm gniazdo jack

-- nie działa prawidłowo,

Obsługiwane kodeki...........................WAV, MP3

-- był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub

Obsługuje karty...................................SDHC i SDXC (karty mini-SD do maks. 32 GB)

-- został nadmiernie obciążony podczas transportu.

Warunki pracy/przechowywania.........0 do +50 ºC, 10 – 90 %
wilgotności względnej (bez kondensacji)

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek
produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
• Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi
innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

Wymiary (szer. x wys. x gł.)................52 x 47 x 78 mm
Ciężar.................................................45 g

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania
produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
• Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym
specjalistą.

b) Osoby i produkt

• Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego
pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja,
która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem
użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. W
pewnych okolicznościach może to potrwać kilka godzin.
• Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu
przedmiotów wypełnionych płynami. Jeśli jednak do wnętrza urządzenia dostanie
się płyn lub przedmiot, odłącz urządzenie od źródła napięcia.
• Podczas podłączania wtyczek USB nie używaj nadmiernej siły. Wtyczkę USB
można podłączyć do poszczególnych gniazd USB tylko w jednym położeniu.
• Obudowa nie może być przykrywana! W trakcie pracy obudowa może się
nagrzewać. Zwróć uwagę na wystarczającą wentylację.
• Nie wierć otworów w obudowie produktu.
• Produkt stosuj tylko we wnętrzu pojazdu.
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