Účel použití
Tato rozbočka slouží k rozšíření počtu 12 V zásuvek prostřednictvím autozásuvky v automobilech.
Obj. č. 85 52 02
Obj. č. 85 52 03
Obj. č. 85 52 04

2 standardní zásuvky (DIN ISO 4165)
3 standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a 1 zásuvka autozapalovače
4 standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a 1 zásuvka autozapalovače

Každý výstup je dimenzován na 10 A proudového odběru. Ujistěte se, že celkový odběr všech
připojených spotřebičů nepřesahuje 10 A. 12 V rozbočka je napájena z 12 V/DC autozásuvky.
Je určena pro provoz pouze v suchém prostředí uvnitř automobilů. Nevystavujte rozbočku vlhkosti.

Rozbočka do autozásuvky 12 V
Obj. č. 85 52 02
– 2 zásuvky

Tento výrobek splňuje požadavky Evropských norem pro automobilový
průmysl z hlediska elektromagnetické slučitelnosti. Výrobek je schválen
pro provoz na veřejných komunikacích v automobilech, s výjimkou
kolejových, zemědělských, dřevařských a dalších pohyblivých strojních
zařízeních.
Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno a může vést k poškození zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Obj. č. 85 52 03
– 3 zásuvky

V případě škody na majetku či přístroji způsobené nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v návodu k použití se výrobce zbavuje z odpovědnosti za tyto
škody. Výrobce dále nenese odpovědnost za materiální škody či poranění osob
způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů dále uvedených.
V těchto případech je záruka neplatná. Symbol vykřičníku vyobrazeném
v trojúhelníku vyznačuje důležitou informaci v tomto návodu. Před uvedením
přístroje do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Obsahuje důležité
informace ohledně správné manipulace s přístrojem.

Obj. č. 85 52 04
– 4 zásuvky
•
•
•
•
•
•
•

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rozbočky do autozásuvky 12 V.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

•
•
•
•
•

Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím.
Před použitím zásuvky ji pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozena, v žádném případě
ji nepoužívejte.
Neodborné modifikace či úpravy nejsou povolena a to z důvodu homologace a bezpečnosti.
Jako zdroj napětí může být použit pouze 12 V zdroj stejnosměrného napětí (se záporným
pólem baterie na karosérii).
Přístroj nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že přístroj pracuje spolehlivě.
Postupujte dle následujících pracovních pokynů.
Pokud máte pochybnosti ohledně činnosti přístroje či jeho správného zapojení, kontaktujte
odborný personál. Čas od času zkontrolujte technický stav přístroje a jeho zapojení.
Pokud je zásuvka či její připojení poničené, musí být zkontrolováno servisním technikem.
Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým teplotám, silným vibracím
a účinkům vody.
Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko požáru. Pokud se přece jenom voda dostane
do přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte odborníka.
Tento přístroj není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí.
Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

Použití
Autozapalovač cigaret musí být zasunut do jedné zásuvky této rozdvojky.
Zásuvka, která je určená pro zapalovač cigaret je označena symbolem
na obalu.
Před vyvrtáním montážních děr v interiéru vozidla se přesvědčte o tom,
že nedojde k poškození elektrických kabelů, palivové nádrže atd.
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Montáž
Pro montáž rozbočky použijte vysouvací destičku, která je umístěna na zadní straně rozbočky.
Tuto připevněte v interiéru vozidla. Průměr montážních děr je 2,75 mm.

Je doporučeno připevňovat rozbočku kolmo tak, aby zásuvky byly na straně.

Připojení
Zasuňte 12 V zásuvku do autozásuvky. Dojde k rozsvícení červeného LED indikátoru
na důkaz správného připojení.
Abyste zabránili hromadění prachu v rozbočovacích zásuvkách,
tak je odkrývejte pouze pokud jsou používány.

Výměna pojistky
1. Odpojte rozbočku od autozásuvky.
2. Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky.
3. Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry
uvedené v „Technických údajích“

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka
Na rozbočku 12 V poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje
Provozní napětí:
Výstupní napětí:
Proudové omezení každé zásuvky:
Celkové max. proudové zatížení:
Pojistka:
Hmotnost:

12 V/DC
12 V/DC
10 A
10 A
10 A (nožová)
Obj. č. 85 52 02
Obj. č. 85 52 03
Obj. č. 85 52 04

240 g
290 g
390 g

Rozměry:

Obj. č. 85 52 02
Obj. č. 85 52 03
Obj. č. 85 52 04

65 x 55 x 34 mm
90 x 69 x 35 mm
133 x 73 x 40 mm

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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