SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860598

GENERATOR BELEGA ŠUMA DOHM 700904
Št. izdelka: 860598
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Pokrov
Stranski pokrov
Stikalo (I / II)
Odprtine postavka (izpust zraka)

INFORMACIJE ZA NAVODILA
Navodila vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje generatorja belega šuma.
Zaradi tega pred uporabo generatorja belega šuma navodila popolnoma preberite. Drugače lahko
nastanejo nevarnosti za osebe ter škode na generatorju.
Ta navodila shranite. Ko boste izdelek dali tretjim osebam, dajte zraven tudi ta navodila.

NAMEN UPORABE
Generator belega šuma je namenjen za prekrivanje neželenih in nektroliranih zvokov, ki motijo vaš
spanec, vaš mir ali vašo koncentracijo. Generator bo priključen na napajanje in s pomočjo
izstopajočega zraka naredi tako imenovano belo šumenje, ki prekrije široko pasovno širino motečih
zvokov. Višino tona in glasnost lahko ročno nastavite.
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VARNOSTNI NAPOTKI
Pozor
Če je kabel ali vtič generatorja belega šuma poškodovan, obstaja nevarnost električnega udarca in
požara.
- Redno preverite, če je izdelek poškodovan.
- Uporabite samo nepoškodovan izdelek.
- Poškodovan izdelek odstranite ali pa ga nesite na servis za popravilo.
Pozor
Če tekočina pride v notranjost naprave obstaja nevarnost električnega udarca in požara.
- Na generator belega šuma ne postavite posod s tekočinami.
Pozor
S spremembami na generatorju belega šuma obstaja nevarnost električnega udarca in požara.
- Generatorja belega šuma ne uporabite z zatemnilniki ali podobnimi krmilniki.
- Generator priključite samo na napajanje, ki je navedeno na nalepki.
Pozor
Pri napačnem ravnanju z embalažo obstaja nevarnost zadušitve.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli in je ne uporabite za igranje.
NAPOTEK
Blokiranje odprtin podstavka lahko vodi k pregretju generatorja belega šuma, ki ga poškoduje.
- Odprtine podstavka naj bodo vedno proste.

ODSTRANITEV IZ EMBALAŽE
Odprite paket in preverite, če so prisotni vsi deli. V primeru ugotovljenih škod ali pomanjkljivosti
se nemudoma obrnite na vašega prodajalca.
Embalažo shranite, da boste lahko generator v prihodnosti varno shranili in ga dali tretjim osebam.
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POSTAVITEV
Previdno
Pri napačni položitvi električni kabel predstavlja nevarnost za spotikanje.
- Generatorja belega šuma ne postavite na prehode.
1. Generator belega šuma postavite nekoliko stran od sebe.
Æ Šumenje, zvok ki ga proizvaja generator, zapolni celoten prostor.
2. Električen kabel priključite na napajanje.

VKLOP
1. Generator belega šuma vklopite na stikalu:
Æ Na pozicijo I za tiho šumenje
Æ Na pozicijo II za glasnejše šumenje
Za nemoten spanec pustite generator belega šuma vklopljen celo noč, ker je zelo varčen.
Traja lahko nekaj časa, da se boste navadili na vaš generator belega šuma. Po približno enem tednu
dnevne ali nočne uporabe boste lahko uživali v vseh prednostih.

NASTAVITEV VIŠINE TONA IN GLASNOSTI
Z vrtenjem pokrova in / ali stranskega pokrova lahko nastavite izpust zraka in tako številne različne
višine tonov in glasnosti.
1. Pokrov in / ali stranski pokrov generatorja belega šuma vrtite tako dolgo, dokler ni dosežena
želena višina tona in glasnost.
Æ Število odprtin na pokrovu, iz katerih izstopa zrak, se lahko spreminja med 3 in 8
odprtinami.
Æ Odprtine stranskega pokrova imajo vsakokrat en ozek in širok konec, skozi katerega je lahko
uravnavan izpust zraka.
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ČIŠČENJE
NAPOTEK
Če generatorja belega šuma ne boste pravilno čistili, se lahko poškoduje.
- Ne uporabite agresivnih čistil ali gobic.
Odprtine za izstop zraka generatorja se bodo s časoma umazale. Zaradi tega jih za pravilno
delovanje občasno očistite.
1. Generator belega šuma odklopite z napajanja.
2. Za čiščenje uporabite zgolj rahlo vlažne ali suhe krpe.

ODPRAVA NAPAK
Če šumenja ne slišite več, je po možnosti prisotna napaka:
Vzrok
Pomoč
Generator belega šuma ni priključen na Električni kabel priključite na napajanje.
napajanje.
Generator belega šuma ni vklopljen.
Stikalo nastavite na pozicijo I ali II.
Generator belega šuma je pokvarjen.
Obrnite se na našo tehnično pomoč.

TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Moč:
Mere:
Teža:

240V AC / 50Hz
43W
14 x 14 x 9 cm
680g
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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: Generator belega šuma Dohm 700904
Kat. št.: 860598

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 nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu.
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