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Zahvaljujemo se vam za nakup Hama naprave.
Vzemite si čas in v celoti preberite spodnja navodila za uporabo. Navodila
prosimo shranite na varnem mestu za prihodnje priložnosti. Če napravo predate
novemu lastniku, mu prosimo predajte tudi ta navodila za uporabo.
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1. POMEN SIMBOLOV ZA OPOZORILA IN OPOMBE
Opozorilo
Ta simbol označuje varnostne napotke ali vašo pozornost usmeri na specifične
nevarnosti in tveganja.

Opomba
Ta simbol označuje dodatne informacije ali pomembne opombe.

2. VSEBINA PAKETA
•
•
•
•

DAB/UKW antena
Napajalna enota
Adapter za F vtičnico/koaksialno vtičnico
Ta navodila za uporabo

3. VARNOSTNI NAPOTKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Naprava je primerna samo za zasebno, ne-komercialno uporabo.
Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
Napravo uporabljajte samo v skladu s tukaj opisanim namenom uporabe.
Napravo zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem, ter samo v suhih
prostorih.
Otroke je potrebno nadzirati in tako zagotoviti, da se z napravo ne igrajo.
Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer uporaba elektronskih naprav ni
dovoljena.
Napravo priključite samo v vtičnico, ki je namenjena za to napravo.
Električna vtičnica mora biti vedno lahko dostopna.
Napajanje naprave izklopite z gumbom za vklop/izklop – če le-ta ni na voljo,
iz vtičnice iztaknite napajalni kabel.
Vse kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
Kabla ne upogibajte ali drobite.
Naprava ne sme pasti na tla. Naprave ne izpostavljajte nobenim večjim
šokom.
Embalažo takoj odstranite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
Naprave na noben način ne spreminjajte. Spreminjanje naprave izniči
garancijo.
Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in
znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost,
ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane
nevarnosti.
Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od
8 let.
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•

•
•
•

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši
od 8 let in pod nadzorom.
Opozorilo
Naprave ne uporabljajte, če je AC adapter, kabel adapterja ali napajalni
kabel poškodovan.
Naprave ne poskušajte sami servisirati ali popravljati. Popravila prepustite
usposobljenim strokovnjakom.
Naprave ne odpirajte in ne nadaljujte z uporabo poškodovane naprave.

4. TEHNIČNI PODATKI
Napajalna napetost
Ocena porabe energije
Frekvenčno območje
Ojačitev
Priklop
Temperatura v prostoru

220 – 240 V AC / 50 Hz
40 mA
87,5 – 108 MHz
174 – 240 MHz (Pas III)
1452 – 1492 MHz (Pas L)
30 dB
F-vtikač/koaksialna vtičnica
-20 do +40°C

5. ZAGON NAPRAVE IN DELOVANJE
•
•
•
•

Priloženo napajalno enoto priključite v DAB anteno (slika 1).
DAB anteno priključite v vaš DAB/FM/UKW radio (slika 1). Če je potrebno,
uporabite priloženi antenski adapter (slika 2).
Na vašem DAB/FM/UKW radiu poiščite postaje.
Če antene ne uporabljate, anteno izklopite s stikalom za vklop/izklop, ki se
nahaja na napajalnem kablu.

Opomba
Prosimo upoštevajte, da sta kvaliteta in število najdenih radijskih postaj odvisna
od položaja antene in lokalnih pogojev.

6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
To napravo čistite samo z rahlo navlaženo, gladko krpo in ne uporabljajte
agresivnih čistilnih sredstev.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Hama GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja
garancije za škodo, ki je posledica nepravilne namestitve, nepravilne uporabe
naprave ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali varnostnih napotkov.
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8. TELEFONSKA LINIJA ZA PODPORO
Za vsa vprašanja glede te naprave se obrnite na Hama Product Consulting.
Telefon: +49 (0)9091/502-115 (nemški/angleški jezik)
Nadaljnje informacije lahko najdete na www.hama.com

9. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Po implementaciji Evropske direktive 2002/95/EU in 2006/66/EU v nacionalne
zakonodaje, velja sledeče:
Električnih in elektronskih naprav in baterij ni dovoljeno odlagati med splošne
gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko obvezani, da odslužene
električne in elektronske naprave ter baterije odnesejo na zbirna mesta,
postavljena v ta namen ali na prodajno mesto. Podrobnosti so navedene v
nacionalni zakonodaji vsake države.
Ta simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži označuje, da je
naprava podvržena tem predpisom.
Z recikliranjem, ponovno uporabo ali drugimi oblikami uporabe starih
naprav/baterij pomembno prispevate k zaščiti našega okolja.
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Sobna antena za DAB/DAB+ radio Hama 121652
Kat. št.: 71 01 29
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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