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Radio za kopalno kad v obliki račke G.Ü.N.N.I. 
Št. Izdelka: 34 09 37 

Namen uporabe 
Radio za kopalno kad v obliki račke je AM/FM radio, ki je odporen na pljuske vode. Radia ne 

potapljajte v vodo.   

 

Radio napajajte le z AAA (UM-4) baterijami.  

 

Drugačna uporaba od opisane v teh navodilih ni dopustna in vodi k poškodovanju tega izdelka. Poleg 

tega pa je to povezano z nevarnostmi, kot so npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. 

Nepooblaščena predelava in/ali modifikacija naprave zaradi varnostnih in licenčnih razlogov (CE) ni 

dovoljena.  

 

Pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih hranite za morebitno bodočo 

uporabo. 

Varnostna navodila 
Prosimo, da skrbno preberete ta navodila pred uporabo naprave. Garancija zapade v 
primeru škode, ki je posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo. Za posledično 
škodo ne odgovarjamo.  
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodovanje oseb ali za škodo na lastnini, ki 
je posledica nepravilnega ravnanja z izdelkom ali neupoštevanja varnostnih opozoril. 
Garancijska izjava v takih primerih zapade. 

− Nepooblaščena predelava in/ali modifikacija naprave zaradi varnostnih in licenčnih razlogov 

(CE) ni dovoljena.  

− V kolikor niste prepričani glede pravilne uporabe ali varnosti izdelka, se posvetujte s 

specialistom ali pa pokličite našo tehnično službo.  



− Naprava in baterije niso igrača in ne sodijo v otroške roke! Bodite zelo pozorni kadar so med 

uporabo naprave v bližini otroci.  

− Pakirnega materiala ne pustite ležati prosto naokoli, saj lahko postane nevarna igrača za otroke. 

− Popravila in servisiranje sme opraviti le za to usposobljena oseba/delavnica. 

Delovanje 
OPOZORILO! Naprava je odporna le proti pljuskom vode! Izogibajte se stiku naprave z 
močnimi sunki vode, morske vode in je ne potapljajte v vodo!  
 

Obrnite glavo račke v desno, da vklopite radio in zvišate glasnost. Za zmanjšanje glasnosti ali za izklop 

naprave obrnite glavo račke v levo.  

Za nastavitev frekvence vrtite rep račke (od 540 do 1600 kHz za AM, ter od 88 – 108 MHz za FM).  

Med AM ter FM frekvencami izbirate s pomočjo stikala na levem krilu račke. 

 

Vzdrževanje 
Namestitev in zamenjava baterij 
OPOZORILO! 

− Baterije niso igrača ter ne spadajo v otroške roke! Baterij ne pustite ležati prosto naokoli 
saj jih lahko otroci ali živali pogoltnejo. V kolikor do tega pride, nemudoma pokličite 
zdravnika. 

− Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polariteto (pozitivni + pol in negativni – 
pol). 

− Izlitje baterij (kislina) lahko povzroči poškodbe kože, zato je v tem primeru obvezna 
uporaba zaščitnih rokavic.   

− V kolikor naprave dalj časa ne boste uporabljali iz nje odstranite baterije, da se izognete 
izlitju baterij. Stare baterije lahko iztečejo in poškodujejo napravo. Pravica do garancije v 
tem primeru ne velja. 

− Vedno zamenjajte vse baterije hkrati. Skupaj uporabljajte le baterije istega 
tipa/proizvajalca z isto stopnjo napolnjenosti (ne mešajte polni baterij z napol praznimi, 
itd.). 

− Nikoli ne mešajte baterij in akumulatorjev! Uporabljajte le baterije.  
− Baterij ne razstavljajte ali mečite v ogenj! Nikoli ne polnite baterij, ki niso primerne za 

polnjenje. Obstaja nevarnost eksplozije! 
 

1. Odvijte vijake pokrova predela za baterije. 

2. Vstavite tri AAA alkalne baterije (AAA/UM-3) pri čemer bodite pozorni na pravilno polariteto.  

3. Namestite nazaj pokrov predela za baterije in privite nazaj vijake.  

4. Za dolgo življenjsko dobo baterij uporabljajte le alkalne baterije.  

 



Čiščenje 
Napravo očistite le z navlaženo antistatično krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev!  

Odlaganje 
 
Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno koristili 

naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za podrobnejše 

informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno 

službo ali na proizvajalca.) Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni 

dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči 

ločeno. 

 
Odlaganje porabljenih baterij ter akumulatorjev 

Izrabljene baterije ste dolžni odlagati na za to primerno mesto oz. jih vrniti. Odlaganje 
med gospodinjske odpadke ni dovoljeno! Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo nevarne 

substance, so označeni s simbolom prečrtanega zaboja. Ta simbol označuje prepoved 

njihovega odlaganja med gospodinjske odpadke. Označbe za pomembne težke kovine so: 

Cd, Hg in Pb. Prazne baterije lahko vrnete na zbiralna mesta v vaši lokalni skupnosti ali v 

trgovine, kjer se jih da kupiti.  

Ravnajte v skladu z zakonskimi predpisi in s tem prispevajte k varovanju okolja! 
 

 

Tehnični podatki 
 

Delovna napetost 4,5V (3x AAA baterija) 

Poraba  0,45W 

Frekvence AM: 540 – 1600 kHz 

FM: 88 – 108 MHz 

Izhodna moč 180mW RMS 

IP zaščitni razred IP X4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANCIJSKI LIST  
 

Izdelek: ________________________ 
Kat. št.: ________________________ 
 

Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 

potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, 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.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje 

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 prodaje in žig prodajalca: 
________________ 

 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 


