Účel použití
Tato rozbočka slouží k rozšíření počtu 12 V zásuvek prostřednictvím vestavěné autozásuvky
v automobilech a dodávkových vozech. K dispozici jsou 2 standardní zásuvky (DIN ISO 4165),
1 zásuvka autozapalovače a jeden USB port.

Trojitá rozbočka pro autozásuvky 12 V, 10 A, s USB

Každý výstup může být zatížen až 10 A kromě USB portu, který může být zatížen max. 1 A.
Ujistěte se, že celková spotřeba připojených elektrospotřebičů nepřekračuje 10 A.
12 V rozbočka je napájena z 12 V DC autozásuvky se záporným pólem autobaterie připojeným
ke kostře automobilu. Je určena pro provoz pouze v suchém vnitřním prostředí (uvnitř automobilů).
napájecímu zdroji.
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.

Obj. č.: 85 52 18
Připojení
•
•
•
•
•

Zasuňte zástrčku rozbočky do 12 V autozásuvky vašeho automobilu.
Dojde k rozsvícení červeného LED indikátoru na důkaz správného připojení.
Pokud nedojde k rozsvícení LED indikátoru, je zřejmě třeba zapnout zapalování automobilu.
Zasuňte zástrčky Vašich 12 V spotřebičů do hlavních zásuvek rozbočky.
Připojte USB konektor Vašeho 5 V USB spotřebiče do USB zásuvky na rozbočce.

Výměna pojistky
Vážený zákazníku,

Pokud je třeba vyměnit pojistku, je třeba ji vyměnit za pojistku určenou
pro příslušný jmenovitý proud (viz „Technické údaje“).
Nesmíte provádět žádné opravy pojistek svépomocí nebo přemostění pojistek.

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trojité rozbočky pro autozásuvky 12 V, 10 A, s USB .
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.

•
•
•

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

•

Odpojte rozdvojku z autozásuvky automobilu.
Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky.
Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry uvedené
v „Technických údajích“.
Opětovně zasuňte zástrčku rozbočky do autozásuvky.
Abyste předešli znečištění zásuvek usazovaným prachem, doporučujeme zásuvky
zakrývat krytkami po dobu, po kterou je nepoužíváte.

Montáž
•

Kvůli montáži rozbočky je třeba vysunout montážní desku, která se nachází na zadní straně
rozbočky a tuto připevnit do interiéru vozidla. Průměr montážního otvoru je 2.75 mm.
Doporučujeme tuto rozbočku připevnit vertikálně tak, aby byly zásuvky umístěné na straně.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rozbočovače.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a vysokým teplotám. Tento výrobek a jeho příslušenství
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový
materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Rozbočovač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro rozbočovače.

Autozapalovač smí být zasunut pouze do zásuvky autozapalovače této rozbočky.
Zásuvka určená pro autozapalovač je označená na krytce symbolem
.
Předtím, než začnete vrtat díry v interiéru vozidla, přesvědčte se, že nevedou
v tomto místě elektrické kabely, brzdová lanka, palivové hadičky nebo
něco podobného, co by mohlo být poškozeno.

Technické údaje
Napéjení:

12 V DC

Výstupný napětí:

12 V DC

Zatížitelnost:

Max. 10 A

5 V DC

Max. 1 A

(standardní zásuvky (DIN ISO 4165)
a zásuvka autozapalovače.
(USB zásuvka)
(standardní zásuvky (DIN ISO 4165)
a zásuvka autozapalovače.
(USB zásuvka)

Pojistka:

Max. 10 A
(celkem)
10 A - automobilová nožová

Hmotnost:

290 g

Rozměry:

cca 90 x 69 x 35 mm

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

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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