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1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred uporabo naprave preberite vse varnostne napotke in navodila za delovanje
naprave tako, da vam bodo razumljiva.
2. Navodila za uporabo shranite za prihodnje priložnosti.
3. Upoštevajte vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
4. Sledite delovanju naprave in uporabljajte navodila za uporabo.
5. Voda in vlaga: naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini vode. Ne uporabljajte je v
bližini kopalnih kadi, umivalnikov, kuhinjskih korit, mokrih kletnih prostorov, ob
bazenih in podobno.
6. Pred čiščenjem radio iztaknite iz električne vtičnice. Za čiščenje zunanjosti
naprave uporabite le vlažno krpo.
7. Radia ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, nosilec ali mizo. Radio lahko
pade in povzroči resne telesne poškodbe in napake na napravi.
8. Prezračevanje: radio je potrebno namestiti tako, da njegovo prezračevanje ni
ovirano. Tako na primer radia ne postavljajte na posteljo, kavč, preprogo ali druge
mehke površine, ki lahko ovirajo prezračevanje. Ni ga dovoljeno na primer
vgraditi v omaro kjer je zmanjšan pretok zraka skozi odprtine za prezračevanje.
9. Napajanje: radio je dovoljeno priklopiti le v tip napajanja, ki je naveden na
oznakah na napravi. Če niste prepričani kakšno napeljavo imate, se posvetujte s
prodajalcem ali dobaviteljem energije.
10. Napajalni kabli: napajalni kabel je potrebno namestiti tako, da ga ni mogoče
pohoditi, preščipniti in nanj postaviti druge predmete. Bodite še posebej pozorni
na kable pri vtičih in na mestih, kjer so vstavljeni v napravo. Vtič povlecite iz
vtičnice tako, da primete za oprijem na vtiču in ne vlečete za kabel. Radio
uporabljajte le pri navedeni napetosti. Če niste prepričani kakšno napeljavo
imate, se posvetujte s prodajalcem ali dobaviteljem energije.
11. Stenskih vtičnic in podaljškov ne preobremenite. To lahko povzroči nevarnost
požara ali električnega šoka. Nikoli nobenih predmetov ne vtikajte v odprtine
naprave. Lahko se dotaknejo nevarnih točk napetosti ali povzročijo kratek stik.
Lahko pride do požara ali električnega šoka.
12. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati in ni pod nadzorom, ga iztaknite
iz električne vtičnice. Na ta način preprečite škodo zaradi udara strele ali izpadov
električne energije.
13. Če naprave dlje časa en nameravate uporabljati in ni pod nadzorom, iz nje
odstranite baterije. Baterije lahko iztečejo in poškodujejo napravo in pohištvo.
14. Sprejemnika ne poskušajte popravljati sami. Z odpiranjem ste lahko izpostavljeni
nevarnim napetostim, izničite pa tudi veljavnost garancije. Servisiranje prepustite
usposobljenim strokovnjakom.
15. Vnos predmetov in tekočine v napravo: nikoli v napravo ne vstavljajte nobenih
predmetov, ker lahko pridejo v stik nevarnimi točkami napetosti ali povzročijo
kratek stik in lahko pride do požara ali električnega šoka. Po napravi nikoli ne
polijte nobene tekočine.
16. Napravo mora usposobljen strokovnjak popraviti če:
‐ je poškodovan napajalni kabel ali vtič.
‐ je v napravo prišel tujek ali tekočina.
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‐ je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi.
‐ radio ne deluje normalno ali kaže bistvene spremembe v delovanju.
‐ je radio padel na tla ali pa je poškodovano ohišje.

2. SESTAVNI DELI NAPRAVE

1. Gumb za nastavitev ure/datuma/alarma, nastavitev DST (poletnega časa)
2. Prednastavljena spominska mesta in gumbi za dneve alarma
3. Nastavitev frekvence gor/dol in gumb dremeža
4. Izbira frekvenčnega pasu FM/AM (FM/MW)
5. Časovna kapsula
6. Gumb za datum
7. Gumb za čas, izvršitev nastavitve samodejne ure
8. Gumb alarma 2
9. Gumb alarma 1
10. Gumb vklopa in tajmerja uspavanja
11. Gumb počitka
12. Gumb zaslona
13. Gumb za osvetlitev
14. LCD zaslon
15. Stikalo časovnega pasu
16. Gumb za ponastavitev
17. Nadzor stopnje osvetlitve
18. Nadzor stopnje zvoka alarma
19. AUX IN
20. Vtičnica za slušalke
21. Gumb za glasnost
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3. LCD ZASLON

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Prikaz frekvenčnega pasu in načina prikaza časa AM/PM
Simbol poletnega časa
Simbol nastavitve časa
Simbol počitka
Simbol spanja in dremeža
Simbol radijsko vodenega časovnega signala
Simbol samodejnega iskanja frekvence
Simbol datuma
Simbol dneva v tednu
Prikaz meseca/dneva/leta/časa alarma
Prikaz ure/frekvence
Simbol minut
Simbol spomina in sekund
Simbol alarma AM/PM
Simboli alarma

4. PREGLED DELOVANJA NAPRAVE
4.1 URA
Samodejna nastavitev časa
1. Vtič vstavite v stensko vtičnico, na zaslonu se izpiše “‐:‐“ in utripa simbol
2. Ko je radio izklopljen, pritisnite in več kot 4 sekunde držite gumb za uro
sprejmete signal avtomatske nastavitve časa.

.
, da

Ročna nastavitev časa (samo v primeru če se čas ne vzpostavi avtomatsko)
1.
2.
3.
4.

Pritisnite gumb “TIME“ in na zaslonu se pokaže simbol
.
Pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev ure.
Za nastavitev ure uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
Nato pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev
minut.
5. Za nastavitev minut uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
6. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb “SET“.
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*Nastavitev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb “TIME“.
Ročna nastavitev datuma (samo v primeru če se datum ne vzpostavi avtomatsko)
1. Pritisnite gumb “DATE“ in nato še gumb “SET“ in na zaslonu začnejo utripati znaki
za nastavitev letnice.
2. Za nastavitev letnice uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
3. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev
meseca.
4. Za nastavitev meseca uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
5. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev
dneva.
6. Za nastavitev dneva uporabite gumba “gor“ ali “dol“
7. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb “SET“.
*Nastavitev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb “DATE“.
Sprememba 12/24 urnega načina prikaza časa
1. Pritisnite gumb “TIME“ in nato še gumb “SET“.
2. Za nastavitev 12 urnega načina prikaza pritisnite spominsko mesto 1 ali pa
pritisnite spominsko mesto 2, za nastavitev 24 urnega načina prikaza.
3. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb za vklop.
DST – poletni čas
1. Ko je na zaslonu prikazan čas, pritisnite in 4 sekunde držite gumb “SET“ in
premaknite 1 uro naprej. Na zaslonu se pokaže simbol
.
2. Za nastavitev časa nazaj na zimski čas, pritisnite in več kot 4 sekunde držite gumb
“SET“, da z zaslona izgine simbol

.

4.2 DELOVANJE RADIJA
NASTAVITVE RADIJSKIH POSTAJ
Obstajajo trije načini nastavitve radijskih postaj:
A. Ročna nastavitev radijskih postaj
1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb “BAND“ in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali
FM.
3. Za spreminjanje frekvence uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
4. Za izklop radija pritisnite gumb za vklop.
B. Iskanje postaj s skeniranjem frekvenc
1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb “BAND“ in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali
FM.
3. Pritisnite in več kot 0.5 sekunde držite gumb “gor“ ali “dol“ in ga spustite.
Radio se samodejno prestavi na naslednjo sprejemno frekvenco.
4. Za izklop radija pritisnite gumb za vklop.
6

C. Prednastavitev na spominska mesta in priklic prednastavljenih postaj
Prednastavitev na spominska mesta:
1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb “BAND“ in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali
FM.
3. Radio nastavite na frekvenco, ki jo želite shraniti.
4. Na radiu je 7 prednastavljenih spominskih gumbov 1 do 7. Enega izmed njih
pritisnite za več kot 2 sekundi, dokler radio ne zapiska in frekvenco shrani na
izbrano spominsko mesto.
5. Isti postopek ponovite za ostala spominska mesta. Radio ima za vsak
frekvenčni pas 7 spominskih gumbov.
6. Prednastavljeno spominsko mesto lahko prepišete z drugo frekvenco na zgoraj
opisani način.
Priklic prednastavljenih postaj :
1. Pritisnite gumb “BAND“ in izberite želeni frekvenčni pas.
2. Pritisnite enega od prednastavljenih gumbov (od 1 do 7) radijskih postaj ki jo
želite poslušati. Prednastavljena številka postaje in njena frekvenca se izpišeta
na zaslonu.

4.3 DELOVANJE ALARMA
Radio ima dva alarma, ki ju lahko nastavite neodvisno en od drugega. Prav tako lahko
vsakega nastavite na bujenje s piskanjem ali predvajanjem radijske postaje. Ko je na
zaslonu vklopljen simbol alarma (alarm 1, alarm 2 ali oba) to pomeni, da se bo
navedeni alarm aktiviral v naslednjih 24 urah.
Nastavitev piskajočega alarma
Piskajoč alarm stopnjuje glasnost piskanja na vsakih 15 sekund. Piska 1 minuto, nato
sledi 1 minuta tišine in potem se cikel ponovi. Piskanje alarma traja 1 uro ali do
prekinitve s pritiskom na gumb vklopa.
Glasnost alarma lahko nastavite z gumbom za nastavitev glasnosti, ki je na spodnji
strani radia.
1. Pritisnite gumb “Alarm 1“ (ali “Alarm 2“) in na zaslonu se pokaže čas alarma 1 (ali
alarma 2).
2. Pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu se pokaže ura alarma.
3. Za nastavitev ure uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
4. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in z gumboma “gor“ in “dol“ nastavite še minute
alarma.
5. Z gumbi za dan v tednu nastavite dan v tednu, ko naj vas radio zbudi z
nastavljenim alarmom.
6. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in gumb “gor“ ali “dol“, dokler se na zaslonu ne
pokaže simbol
.
7. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb “SET“.
* Za dokončanje nastavitev lahko kadarkoli pritisnete gumb “Alarm 1“ (ali “Alarm 2“).
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Nastavitev radijskega alarma
Radijski alarm deluje 1 uro ali do prekinitve s pritiskom na gumb vklopa.
1. Pritisnite gumb “Alarm 1“ (ali “Alarm 2“) in na zaslonu se pokaže čas alarma 1 (ali
alarma 2).
2. Pritisnite gumb “SET“ in na zaslonu se pokaže ura alarma.
3. Za nastavitev ure uporabite gumba “gor“ ali “dol“.
4. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in z gumboma “gor“ in “dol“ nastavite še minute
alarma.
5. Z gumbi za dan v tednu nastavite dan v tednu, ko naj vas radio zbudi z
nastavljenim alarmom.
6. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in gumb “gor“ ali “dol“, dokler se na zaslonu ne
pokaže simbol
.
7. Ponovno pritisnite gumb “SET“ in gumb “gor“ ali “dol“ in izberite radijsko postajo
in glasnot ob kateri se želite zbuditi. Pritisnite tudi gumb “BAND“ in izberite AM
(MW) ali FM frekvenčni pas, ter za dokončanje nastavitev pritisnite gumb “SET“.
8. Pritisnite gumb za vklop in izklopite radio.
9. Če je frekvenca radijske postaje slaba, se namesto radia oglasi piskajoč alarm.
* Za dokončanje nastavitev lahko kadarkoli pritisnete gumb “Alarm 1“ (ali “Alarm 2“).
* Kadar imate v vtičnico AUX IN vstavljeno napravo in pasovno območje ni določeno,
se oglasi piskajoč alarm.

4.4 FUNKCIJA DREMEŽA
1. Ko se oglasi alarm (radio ali piskanje) in ga želite začasno prekiniti, pritisnite
gumba “gor“ ali “dol“. Alarm se za 5 minut prekine, na zaslonu pa se pokaže
simbol
. Funkcijo dremeža lahko ponavljate celoten čas aktivnosti alarma.
2. S pritiskom na gumb vklopa izklopite dremež in funkcijo alarma.

4.5 PREKLIC ALARMA
1. Če želite preklicati alarm, gumb “Alarm 1“ (ali “Alarm 2“) pritisnite in držite dlje
kot 2 sekundi.
2. Z zaslona izgine simbol
ali . Alarm ki ste ga izbrali, bo preklican.
3. Za ponovno aktiviranje alarma ki ste ga preklicali, pritsnite in držite gumb “Alarm
1“ ali “Alarm 2“. na zaslonu se pokaže simbol ali , izbrani alarm pa bo
ponovno aktiviran.

4.6 NASTAVITEV GLASNOSTI ALARMA
S stikalom 18 na spodnji strani radia lahko nastavite glasnost alarma .
Opomba: prilagoditev glasnosti velja le za piskajoč alarm.

4.7 TAJMER POČITKA
To je odštevajoč alarm, ki se sproži po nastavljenem času. Časovno obdobje ki ga
lahko nastavite, je med 10 in 120 minut, po 10 minutnih korakih.
1. Pritisnite gumb počitka, da se na zaslonu izpiše želeni čas.
2. Na zaslonu se izpiše “NAP“ in čas počitka je nastavljen.
3. Ko se oglasi alarm, pritisnite gumb vklopa in ga utišajte.
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4. Če želite odštevanje počitka prekiniti pred iztečenim časom, pritisnite in spustite
gumb “NAP“, da se na zaslonu pokaže napis “OFF“ (izklopljen).

4.8 TAJMER USPAVANJA – SAMODEJNI IZKLOP RADIA
Tajmer uspavanja lahko nastavite med 15 in 120 minut. Po izteku nastavljenega časa
se radio samodejno izklopi.
, da se radio
1. Ko je radio izklopljen pritisnite in toliko časa držite gumb
vklopi, na zaslonu pa se izmenjuje nastavitev časa tajmerja. Gumb
spustite takrat, ko je na zaslonu izpisan želeni čas. Tajmer je tako
nastavljen.
2. Za preklic tajmerja pritisnite gumb vklopa in simbol

izgine z zaslona.

4.9 NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU
V primeru normalnega delovanja, stikalo časovnega pasu (na spodnji strani radia)
nastavite na 0.
V nekaterih državah, kjer ni omogočen radijsko voden čas, vendar pa je radijsko voden
signal mogoče sprejeti iz okoliških držav v drugem časovnem pasu, lahko čas
popravite z uporabo tega stikala.
Na primer – Turčija je eno uro naprej od centralno evropskega časa, pa vendar lahko
sprejme radijsko voden signal iz Nemčije (čas centralne Evrope) – s tem stikalom lahko
popravite tamkajšnji lokalni čas.
Če pa ste na primer v ZDA, enostavno preklopite na časovni pas v katerem se
nahajate. Obstajajo 4 časovni pasovi: PST (pacifiški standardni čas), MST (gorski
standardni čas), CST (centralni standardni čas) in EST (vzhodni standardni pas).

4.10 GUMB ZASLONA
Ko je radio vklopljen, lahko prikaz na zaslonu spreminjate s pritiskom na gumb
“DISPLAY“. Lahko izborate med prikazom časa ali pa frekvenca radijske postaje.

4.11 PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA
Pritisnite gumb
in preklopite na temnejšo ali svetlejšo osvetlitev zaslona. Če
preklopite na temnejšo osvetlitev, lahko z gumbom 17 (na zadnji strani radia)
osvetlitev zaslona spremenite v zelo temno.

5. VTIČNICA ZA SLUŠALKE
Če v vtičnico za slušalke
vstavite slušalke, aktivirate funkcijo poslušanja preko
slušalk, zvok radia v vgrajenem zvočniku pa je utišan.

6. VTIČNICA AUX IN
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V vtičnico AUX IN (na stranskem delu naprave) lahko priklopite zunanjo napravo za
predvajanje, kot je na primer CD predvajalnik. Zunanjo napravo vklopite in nato gumb
“BAND“ pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu pokaže “AU“. Radio predvaja in ojača
zvok z vaše priklopljene naprave.

7. PONASTAVITEV NAPRAVE
Če vaš radio ne deluje pravilno ali na zaslonu manjka kateri od prikazov, z ustreznim
predmetom pritisnite in več kot dve sekundi držite gumb “RESET“ (na spodnjem delu
naprave). Izbrisan bo celoten spomin naprave in naprava bo ponastavljena na privzete
tovarniške nastavitve.

8. TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Izhodna moč:
Poraba energije:
Frekvenčna pokritost:

110–120V/50–60Hz (ZDA); 220–230V/50–60Hz (Evropa)
največ 80 mW
največ 7 W
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 520 – 1710 kHz (ZDA); AM 522 – 1629 kHz (Evropa)
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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: Radio z radijsko vodeno uro Sangean RCR‐22
Kat. št.: 34 35 16
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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