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1. Nameščanje vrtljive luči
1. Očistite površino kamor boste namestili vrtljivo luč v avtu (Slika 1).
2. Za nastavitev vrtljive luči vstavite vtič (št. 1) v vtičnico avtomobilskega vžigalnika v
avtomobilu.
3. Če je luč nameščena na barvno površino, morate, da se izognete praskam, dvigniti
najprej prisesek in nikoli vleči luči horizontalno. Na vašo prošnjo lahko dobite tudi
gumijasto zaščito, z referenčno številko GF.20.290.
4. Za popolno in pravilno uporabo magnetne vrteče luči mora biti:
• magnetna in podporna površina čista.
• izdelek mora biti položen na ravno površino pokrova avtomobila.
Pod temi pogoji je lahko luč uporabljena pri hitrostih ki so zakonsko dovoljene.

Slika 1.
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Vrtljiva luč AJ.BA GF.25, oranžne barve, 12
V, montaža z magnetom 920964
Kat. št.: 78 14 38

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, KlausConrad-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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