SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 808822

Vtičnica, 13-polna, SecoRüt
Kataloška št.: 808822

www.conrad.si

Navodila za montažo

Skupek kablov na eni strani ogolite do dolžine 7 mm (1) in pocinite. Napeljite jih skozi
gumijasto tesnilo (2).
Pozor! Pazite, da se gumjasto tesnilo nahaja v prikazani poziciji.
Nastavek s kontakti (3) s palci potisnite iz ohišja vtičnice (4). Odvijte ustrezne kontaktne
vijake (3), za napeljavo posameznih žil.
Notranje žile št. 1-13 vtaknite v pripadajoče kontakte in pritrdite s kontaktnimi vijaki.
Ploščate žilne povezave 4, 8 napeljite smiselno.
Tako nameščene kontaktne povezave vstavite v ohišje vtičnice (4).
Pozor! Pazite na pravilno umestitev – možna je samo ena lega!
Razporeditev kontaktov
Št.
Električni krog

Priporočeni
presek
mm2
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5

1
2
3
4
5

Smerna svetilka, leva
Zadnja meglenka
1)
Ozemljitev (za električni krog kontaktov 1-8)
Smerna svetilka, desna
Desna zadnja luč, obrisna luč, pozicijska luč in
osvetlitev registrskih tablic
6
Zavorne luči
1,5
7
Leva zadnja luč, obrisna luč, pozicijska luč in
1,5
osvetlitev registrskih tablic
8
Luč za vzvratno vožnjo
1,5
9
Oskrba s tokom (Dauerplus)
2,5
10
Napeljava za akumulator v priklopniku
1,5
11
Še ni dodeljen
1,5
12
Še ni dodeljen
1,5
13 1)
Ozemljitev (za električni krog kontaktov 9-12)
2,5
1) Zemeljski liniji ne smeta biti medsebojno električno povezani.
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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: Vtičnica, 13-polna SecoRüt
Kat. št.: 808822

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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