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Digitalni diktafon, modul
Št. izdelka: 191410

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Obsegajo pomembne napotke za pripravo
na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi
navodila za uporabo.
Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne
napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali!

Pravilna uporaba
Digitalni zvočni snemalnik služi snemanju avdio signalov, kot so zvok, glasba in podobno
preko mikrofona ter njihovo predvajanje preko zvočnika.
Izdelek je skladen z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi specifikacijami. Vsa vsebovana
imena podjetij in oznake izdelkov so zaščitne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice
pridržane.
Komplet vsebuje
-

Sestavljen digitalni zvočni snemalnik z držalom za baterijo.
Navodila za uporabo.

Varnostni napotki
V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, se
garancijski rok prekine. Za nastale posledice ne prevzemamo odgovornosti!
Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja z
napravo ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V
teh primerih se prav tako prekine garancijski rok.
-

-

Zaradi varnostnih razlogov in razlogov CE konformnosti je vsako nepooblaščeno
preurejanje in/ali spreminjanje izdelka prepovedano.
Izdelek ni igrača, zato ga hranite izven dosega otrok. Vsebuje majhne koščke in
baterije, ki bi jih otroci lahko pogoltnili. Nevarnost zadušitve!
Izdelek varujte pred mokroto in vlago!
Pri delu z ali na modulih nošenje kovinskega ali prevodnega nakita kot so verižice,
zapestnice, prstani, ni sprejemljivo.
Modula ne uporabljajte v neugodnih pogojih okolja oziroma v prostorih, kjer se
nahajajo gorljivi plini, hlapi ali prah.
Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj bi lahko postal nevarna igrača za
otroke.
Izdelek uporabljajte zgolj v okolju z zmerno in ne tropsko klimo.
Izdelek uporabljajte le trdno pritrjenega v ohišje. Preprečite nastanek kratkih stikov, ki
lahko poškodujejo modul. Izdelek lahko namestite zgolj, ko baterije/akumulatorji niso
vstavljeni v držalo.
Z izdelkom ravnajte previdno, varujte ga pred udarci in padci.

Napotki v zvezi baterijami in akumulatorji

-

-

Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokrog, saj bi jih otroci ali domače živali
lahko pogoltnili. V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško
pomoč! Nevarnost zadušitve!
Izlite ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede,
zato za rokovanje z njimi uporabljajte primerne zaščitne rokavice!
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-

-

-

Baterij/akumulatorjev ne mečite v ogenj in ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja
nevarnost eksplozije!
Običajnih baterij ne polnite. Nevarnost eksplozije! Polnite lahko izključno ponovno
naponljive akumulatorje s pomočjo prikladnega polnilnika.
Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (plus/+ in minus/pol)!
Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/akumulatorjev hkrati. Uporabljajte zgolj
baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca! Baterije/akumulatorji naj bodo enako
napolnjeni (nikoli ne uporabljajte novih in rabljenih baterij skupaj)!
Če izdelka dlje časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije/akumulatorje v
izogib izlitju le-teh. Izlite baterije/akumulatorji lahko vodijo do poškodb izdelka poleg
tega pa se prekine tudi možnost uveljavljanja garancije.
Baterij nikoli ne uporabljajte skupaj z akumulatorji! Uporabite bodisi baterije bodisi
akumulatorje.
Izdelek lahko deluje tudi s pomočjo akumulatorjev, vendar upoštevajte, da je zaradi
manjše napetosti akumulatorjev (akumulator = 1.2V, baterija = 1.5V) doba
obratovanja krajša. Priporočamo zporabo visokokakovostnih alkalnih baterij.

Vstavljanje baterij/akumulatorjev
-

Modul namestite na primerno mesto. Poskrbite, da se pri tem ne poškoduje vezje ter
da ni kratkega stika.
V držalo vstavite 3 baterije tipa mignon AA ter pri tem pazite na pravilno polarnost!
(plus/+ in minus/- pol).

Delovanje
Snemanje
- Mikrofon usmerite proti viru snemanja.
- Pritisnite in zadržite rdeč gumb. Med postopkom utripa rdeča LED. Ko končate s
snemanjem, rdeč gumb zopet sprostite. Najdaljši čas snemanja znaša približno 10
sekund. Ko je ta presežen, se snemanje samodejno ustavi.
- Nov posnetek prepiše prejšnjega.
Predvajanje
- Nežno pritisnite beli gumb. Predvajanje se prične in rdeča LED sveti.
- Predvajanje se ustavi avtomatično (odvisno je od dolžine shranjenega posnetka). Če
želite predvajanje zaustaviti predčasno, ponovno pritisnite belo tipko.
Shranjen posnetek se ohrani, kljub zamenjavi/odstranitvi baterij.
Odlaganje
a) Splošno
Električni/elektronski aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke!
Izdelek po odsluženi življenjski dobi odložite v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi.
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b) Odlaganje baterij/akumulatorjev
Odlaganje porabljenih baterij in akumulatorjev med gospodinjske odpadke je strogo
prepovedano!
Na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med običajne odpadke opozarjajo
oznake za težke kovine;
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Porabljene baterije in akumulatorje odložite v temu namenjena zbirališča
ali pa jih prinesite nazaj v trgovino, kjer ste jih kupili oz. kjer prodajajo
tovrstne izdelke. S tem boste izpolnili zakonsko dolžnost ter bistveno
prispevali k skrbi za čisto in varno okolje.
Tehnični podatki
Napetost delovanja ……………………………. 4.5V = (3 baterije tipa Mignon/AA)
Poraba (približno) ……………………………… Stand-by: 40 µA
Snemanje: 16 mA
Predvajanje: maks. 25 mA
Čas predvajanja …………………………………10 sekund

Garancijska Izjava:
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo
poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim.
Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe
so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za
mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije
zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu:
Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in
odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.
Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05
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