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Predvidena uporaba 
 
Snemalnik zvoka lahko snema in predvaja zvoke ali govor v trajanju 10 sekund.  
 
Napajanje modula poteka s tremi gumbnimi baterijami.  
 
Snemalnik zvoka za delovanje prilepite v zložljivo voščilnico. Ob odpiranju voščilnice se 
predvaja posneti zvok. Tako lahko izdelate osebno voščilnico. Snemalnik zvoka lahko 
poljubnokrat presnamete. 
 
Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati! Obvezno je treba upoštevati 
varnostne napotke! 
 
Varnostni napotki in opozorila 

 
Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, 
saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi. 
 

 
•.Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do 
..uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo! 
•.Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi 
..neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih 
..primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije. 
• Ta naprava ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.  
•.Baterije naj ne ležijo po stanovanju brez nadzora. Otroci ali domače živali jih lahko 
..pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.  
• Baterij nikoli polnite, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. 
..Obstaja nevarnost eksplozije.  
• Preprečite predvajanje zvoka neposredno ob ušesu. 
 
Priprava na uporabo, montaža in upravljanje 
 
Modul že prejmete opremljen s tremi gumbnimi baterijami. Odstranite tri izolacijske trakove 
na gumbnih baterijah. Izvlecite jih iz držala od strani. 
 
Snemalnik zvoka je opremljen s samolepilno površino. Snemalnik zvoka lahko prilepite v 
vsako običajno voščilnico.  
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Odstranite zaščitni papir z lepilne površine snemalnika zvoka in napravo z robom zgiba 
namestite natančno na rob zgiba voščilnice (glejte sliko). Snemalnik zvoka pritisnite na 
voščilnico po celotni površini. 
 

 
 
Snemanje govora/zvoka 
 
•.Za snemanje govora pritisnite tipko, ki je odmaknjena od glavnega vezja, in jo držite 
..pritisnjeno med celotnim časom snemanja. Prek mikrofona (kovinska kapsula s površino iz 
..klobučevine) lahko nato posnamete želeni zvok s trajanjem do 10 sekund. Za prekinitev 
..snemanja izpustite tipko oz. se snemanje po 10 sekundah samodejno prekine.  
• S ponovnim pritiskom tipke izbrišete oz. presnamete posnetek v pomnilniku. 
 
Predvajanje govora/zvoka 
 
• Za predvajanje preprosto odprite voščilnico. Ko voščilnico zaprete, se predvajanje prekine. 
 
Vstavljanje/menjava baterij 
 
Baterije je treba zamenjati, ko se glasnost zmanjša ali pa naprava več ne deluje. 
Priporočljivo je, da takoj odstranite prazne baterije, saj boste tako preprečili poškodbe, ki 
lahko nastanejo zaradi iztekanja baterij. 
 
Baterije za menjavo potisnite iz držal na stran in jih nadomestite s tremi novimi baterijami 
istega tipa. Pri tem je treba upoštevati pravilno polarnost vseh treh baterij, tako kot prikazuje 
zgornja slika (plus pol kaže navzgor). 
 
Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev! 
 
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje 
med gospodinjske odpadke je prepovedano! 
 

Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki 
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke.  
 
Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. 
Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinskem zbirališču 
odpadkov, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi 
prodajajo!  

 
..............S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!  
 
Odslužen modul odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi določbami. 
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Odstranjevanje 
 

Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med 
gospodinjske odpadke! Ko napravi poteče njena življenjska doba, jo je treba 
odstraniti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, tako da jih oddate pri občinskih 

..............zbirališčih odpadkov. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano. 
 
Tehnični podatki 
 
Obratovalna napetost: ................................... 4,5 V/DC (3 x gumbna baterija AG10 / LR1130)  
Električna poraba: ....................................................................... maks. 80 mA pri predvajanju  
Čas snemanja: .......................................................................................................... pribl. 10 s  
Teža: ......................................................................................................................... pribl. 17 g  
Mere (D x Š x V): ............................................................................................ 100 x 45 x 7 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje.  
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, 
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno 
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. 
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo 
si pravico do sprememb tehnike in opreme. 
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
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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: Modul za snemanje zvočne voščilnice  
             Conrad 
Kat. št.: 19 11 84 
 
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, Klaus-
Conrad-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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