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1. Uvod
Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve.
Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka
upoštevati priložena navodila za uporabo!
Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za
pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to bodite pozorni tudi v primeru, če
nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi. Navodila za uporabo shranite,
...............če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati! Izdelek lahko predate v
...............uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.
Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke
svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.
Servisna služba
Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:
Telefon: 01 78 11 240
Faks: 01 78 11 250
Elektronska pošta: tehnik@conrad.si
Pon. - čet.: 9.00-17.00
Pet.: 9.00-16.00

2. Predvidena uporaba
Izdelek je namenjen ustvarjanju tonov, ki jih lahko predvajate prek tipk. Ti se predvajajo prek
vgrajenih zvočnikov. Na izdelek lahko priključite slušalke ali zunanji ojačevalnik, priključite pa
lahko tudi mikrofon.
Napajanje poteka s 6 baterijami tipa AA/Mignon ali z zunanjim napajalnikom (oboje ni
priloženo, lahko naročite posebej).
Celoten izdelek lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih. Izdelek zaščitite pred vlago
in mokroto.
Pozorno in v celoti preberite ta navodila za uporabo. Vsebujejo veliko pomembnih informacij
za postavitev, delovanje in upravljanje naprave. Upoštevajte vse varnostne napotke!
Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa
so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega
izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati. Ohišja ne smete odpirati.

3. Vsebina paketa
• Klaviatura

• Stojalo za note
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• Navodila za uporabo

4. Razlaga simbolov
Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za
uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.
Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

5. Varnostni napotki
Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite
pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za
posledično škodo!
Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo
zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih
napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
• Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka
..na lastno pest nista dovoljena.
• Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
• Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, kapljanju ali škropljenju vode, močnim
..vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam.
•.V neposredno bližino izdelka ali na sam izdelek ne postavljajte posod, ki vsebujejo
..tekočine, npr. kozarcev, veder, vaz ali cvetličnih loncev. Tekočina lahko namreč prodre v
..notranjost ohišja in pri tem uniči napravo. Poleg tega obstaja nevarnost požara!
..V tem primeru izključite napravo in vse kable ločite od naprave ter odstranite baterije. Nato
..izdelka več ne uporabljajte in ga pošljite na popravilo v specializirano delavnico.
• Na samo napravo ali v njeni neposredni bližini ne postavljajte virov požara kot so npr.
..goreče sveče.
• Naprava naj ne deluje nenadzorovano.
•.Napravo uporabljajte samo v zmernem podnebju. Uporaba v tropskem podnebju ni
..dovoljena.
•.Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko
..nevarna igrača.
•.V šolah, izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah in delavnicah samopomoči mora
..uporabo izdelka odgovorno nadzorovati izobraženo osebje.
•.Če imate vprašanja glede pravilne priključitve ali kakšna druga vprašanja, ki niso bila
..odgovorjena v teh navodilih za uporabo, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali
..na kakšnega drugega strokovnjaka.

6. Napotki za baterije in akumulatorje
Napajanje klaviature lahko načeloma poteka tudi s polnilnimi baterijami.
Zaradi nižje napetosti polnilnih baterij (polnilna baterija = 1,2 V, navadna baterija =
1,5 V) in manjše kapacitete je krajši tudi čas delovanja. Če želite kljub temu
uporabljati polnilne baterije, potem priporočamo uporabo posebnih NiMH polnilnih
baterij z majhnim samopraznjenjem.
Priporočamo, da uporabite kakovostne alkalne baterije, saj boste tako omogočili
dolgo in varno delovanje naprave.
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Druga možnost je, da klaviaturo napajate z zunanjim napajalnikom (ni priložen). V
tem primeru odstranite vstavljene baterije.
• Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
• Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte
..plus/+ in minus/-).
• Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali
..domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede,
..zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
• Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali
..površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega
..razloga baterije/akumulatorje shranjujte na ustreznem mestu.
• Pazite, da baterij/akumulatorjev ne boste razstavljali, jih metali v ogenj ali da ne bo prišlo
..do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
•.Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite
..izključno za to predvidene polnilne baterije. Za polnjenje uporabite primeren polnilnik.
•.Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), vstavljene
..baterije/akumulatorje vzemite iz naprave. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da
..baterije/akumulatorji iztečejo, kar lahko povzroči škodo na samem izdelku in posledično
..izgubo pravice do uveljavljanja garancije!
•.Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/akumulatorjev. Uporabljajte samo baterije/
..akumulatorje istega tipa/proizvajalca in istega stanja napolnjenosti (ne mešajte polnih z
..delno polnimi ali praznimi baterijami/akumulatorji).
• Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne mešajte s polnilnimi baterijami. Uporabite ali navadne
..baterije ali akumulatorske baterije.
• Prosimo, da si za okolju prijazno odstranjevanje baterij in akumulatorjev preberete poglavje
..„Odstranjevanje“.

7. Upravljalni elementi
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Zgornja stran
1 Stikalo za vklop/izklop, z LED za napajanje
2 Tipka „FILL-IN“ (predvajanje učinka polnjenja)
3 Tipki „VOLUME▲“ in „VOLUME▼“
4 Tipka „RECORD“
5 Tipka „SINGLE“
6 Tipka „PLAYBACK/EFFECT“
7 Tipka „FINGERED“
8 Tipka „PROG“
9 Tipka „TIMBRE A“
10 Tipka „PERC/TIMBRE“
11 Tipka „TIMBRE B“
12 Tipke „RHYTHM 1....10“ oz. „FAST“ in „SLOW“
13 Tipki „FAST“ in „SLOW“
14 Tipka „STOP“
15 Tipka „ONE KEY“
16 Tipka „GUIDE“
17 Tipka „DEMO“
18 Tipke za učinke tolkal
19 Klaviatura
Zadnja stran
20 Priključek „MIC“ (mikrofonski vhod)
21 Priključek „OUT“ (avdio izhod)
22 Priključek za zunanji napajalnik
Spodnja stran
Baterijski predal za 6 baterij tipa AA/Mignon

8. Vstavljanje oz. menjava baterij
Če želite uporabljati baterije, potem od klaviature ločite morebiten priključen
napajalnik, tako da izvlečete nizkonapetostni vtič iz priključka (22) na zadnji strani
...............klaviature.
• Odprite baterijski predal na spodnji strani klaviature. Najprej odvijte vijak iz pokrova
..baterijskega predala, nato pa odstranite pokrov baterijskega predala.
• V baterijski predal vstavite 6 baterij tipa AA/Mignon in pri tem pazite na pravilno polarnost.
..Pri tem upoštevajte oznako v baterijskem predalu.
Možna je tudi uporaba polnilnih baterij (glejte tudi 5. poglavje), vendar se zaradi
nižje napetosti in manjše kapacitete polnilnih baterij skrajša tudi čas igranja, pri
...............visokih glasnostih pa lahko prihaja do popačenja zvoka.
Iz tega razloga vam priporočamo, da uporabljate kakovostne alkalne baterije ali
zunanji napajalnik (oboje ni priloženo, lahko naročite posebej).
• Ponovno namestite pokrov baterijskega predala, tako da zaskoči, nato pa privijte vijak, ki
..ste ga na začetku odstranili.
• Ko klaviature več ne morete vključiti, je treba zamenjati baterije.
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..Če klaviature dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju), potem vzemite
..baterije iz baterijskega predala. V nasprotnem primeru lahko pride do tega, da baterije
..iztečejo in poškodujejo baterijski predal oz. klaviaturo.

9. Priključitev zunanjega napajalnika
Namesto baterij/polnilnih baterij lahko za napajanje klaviature uporabite zunanji napajalnik (ni
priložen, lahko ga naročite posebej).
Ta mora imeti stabilizirano izhodno napetost 9 V/DC in izhodni tok, ki znaša najmanj
350 mA. Notranji kontakt nizkonapetostnega vtiča (okrogli vtič, zunanji premer 5,5
...............mm, notranji premer 2,1 mm) mora imeti plus/+, zunanji kontakt pa minus/-.
•.Najprej izključite klaviaturo in iz nje vzemite morebitne vstavljene baterije ali polnilne
..baterije.
•.Okrogli vtič zunanjega napajalnika priključite na ustrezen priključek (22) na zadnji strani
..klaviature. Nato zunanji napajalnik priključite na električno vtičnico.
..Električna vtičnica za napajalnik se mora nahajati v bližini klaviature in mora biti enostavno
..dostopna.
• Nato lahko vključite klaviaturo.

10. Vstavljanje stojala za note
Na zadnji strani klaviature lahko po potrebi vstavite priloženo stojalo za note.
Stojalo je primerno za liste ali zvezke z notami, vendar ne za težke knjige ipd.

11. Priključitev slušalk
Na 3,5 mm stereo banana priključek „OUT“ (21) na zadnji strani klaviature lahko priključite
običajne slušalke.
Predvajanje prek vgrajenih zvočnikov se pri tem samodejno deaktivira.
Pri priključitvi upoštevajte naslednje korake:
• Zmanjšajte glasnost na klaviaturi na minimum.
• Priključite slušalke na 3,5 mm stereo banana priključek „OUT“ (21).
• Na klaviaturi nastavite nizko glasnost in jo preverite, tako da npr. igrate klaviaturo. Previdno
..si nadenite slušalke. Nato nastavite želeno glasnost.
Pomembno!
Pri previsoko nastavljeni glasnosti obstaja nevarnost poškodb sluha. Iz tega razloga
...............nastavite glasnost tako, da jo občutite kot prijetno in da ni preglasna!

12. Priključitev zunanjega ojačevalnika
Na 3,5 mm stereo banana priključek „OUT“ (21) na zadnji strani klaviature lahko priključite
zunanji ojačevalnik (npr. stereo sistema).
Predvajanje prek vgrajenih zvočnikov se pri tem samodejno deaktivira.
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Pri priključitvi upoštevajte naslednje korake:
• Zmanjšajte glasnost na klaviaturi na minimum. Enako velja za ojačevalnik.
• Priključite ojačevalnik na 3,5 mm stereo banana priključek „OUT“ (21). Pri tem obvezno
..izberite analogni vhod z linijskim nivojem, npr. vhod TAPE ali AUX.
• Na klaviaturi in na ojačevalniku nastavite nizko glasnost in jo preverite, tako da npr. igrate
..klaviaturo. Nato nastavite želeno glasnost.
Pomembno!
Pri previsoko nastavljeni glasnosti obstaja nevarnost poškodb sluha. Iz tega razloga
...............nastavite glasnost tako, da jo občutite kot prijetno in da ni preglasna!

13. Priključitev mikrofona
Na priključek „MIC“ (20) lahko priključite zunanji mikrofon.
Upoštevajte:
Pri previsoko nastavljeni glasnosti klaviature
ojačevalnika) prihaja do povratne vezave/piskanja.

(ali

morebitno

priključenega

V tem primeru zmanjšajte glasnost klaviature ali ojačevalnika oz. uporabite mikrofon
z drugo sprejemno karakteristiko (usmerjevalni mikrofon).

14. Priprava na uporabo
a) Vklop/izklop
S pomočjo drsnega stikala (1) lahko klaviaturo vključite (položaj stikala „ON“) ali izključite
(položaj stikala „OFF“). Ko je klaviatura vključena, sveti rdeča LED za napajanje.
Ko napravo izključite, se vse nastavitve izgubijo in povrnejo v stanje tovarniških
nastavitev.
b) Nastavitev glasnosti
S tipko„VOLUME▲“ lahko povečate glasnost, s tipko „VOLUME▼“ (3) pa jo zmanjšate.
Pri vsakem pritisku tipke zaslišite pisk. Glasnost piska je odvisna od trenutne
nastavitve glasnosti.
c) Demo način
Za aktivacijo predvajanja prve vzorčne pesmi kratko pritisnite tipko „DEMO“ (17). Z vsakim
nadaljnjim pritiskom tipke „DEMO“ preklopite na naslednjo vzorčno pesem. Skupno imate na
voljo 6 različnih vzorčnih pesmi.
S tipko „FAST“ in „SLOW“ (13) lahko nastavite hitrost. S tipko „FAST“ povečate hitrost, s
tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
S pritiskom tipke „STOP“ (14) ustavite predvajanje vzorčne pesmi.
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d) Izbira glasbila
S tipko „TIMBRE A“ (9) lahko izbirate med glasbili od 1 do 8, s tipko „TIMBRE B“ (11) pa med
glasbili od 9 do 16 (glejte napis zgoraj na klaviaturi).
e) Izbira kompleta tolkal
Z večkratnim pritiskanjem tipke „PERC/TIMBRE“ (10) lahko izberete glasbila za 8 tipk za
tolkala. Skupno so na voljo 3 različni kompleti tolkal.
Nato za testiranje pritiskajte tipke za učinke tolkal (18).
f) Spreminjanje tona tipk
S tipko „PLAYBACK/EFFECT“ (6) lahko spreminjate zvok pri pritisku tipke. Skupno lahko
izbirate med 4 različnimi nastavitvami (običajno, vibriranje, odboj, odmev).
Nato za testiranje zvoka pritiskajte tipke klaviature (za predvajanje učinkov
vibriranja, odboja in odmeva tipko pritisnite in držite).
g).Izbira spremljevalnega ritma, začetek/ustavitev predvajanja, predvajanje ritma
.....polnjenja
S tipkami „RHYTHM1....10“ lahko aktivirate predvajanje enega izmed 10 spremljevalnih
ritmov.
S tipko „FAST“ in „SLOW“ (13) lahko nastavite hitrost. S tipko „FAST“ povečate hitrost, s
tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
Za predvajanje ritma učinka polnjenja pritisnite tipko „FILL-IN“ (2).
S pritiskom tipke „STOP“ (14) ustavite predvajanje spremljevalnega ritma.
h) Programiranje spremljevalnega ritma s tolkali
Programirate lahko lasten spremljevalni ritem s tolkali in ga predvajate med igranjem
klaviature.
Programiranje
• Ko poteka predvajanje vzorčne pesmi ali spremljevalnega ritma, potem ga najprej ustavite s
..pritiskom tipke „STOP“ (14).
• S tipko „PERC/TIMBRE“ (10) izberite želeni komplet tolkal (glejte 14. poglavje, točko e).
• Začnite programiranje s pritiskom tipke „PROG“ (8).
• S tipkami za učinke tolkal (18) lahko nato programirate lasten ritem s tolkali. Klaviatura
..omogoča shranjevanje do 32 učinkov tolkal.
Predvajanje/prekinitev/ustavitev
• Za predvajanje in prekinitev ritma s tolkali pritisnite tipko „PLAYBACK/EFFECT“ (6).
• Med predvajanjem lahko s tipko „FAST“ in „SLOW“ (13) nastavite hitrost. S tipko „FAST“
..povečate hitrost, s tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
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•.S pritiskom tipke „STOP“ (14) zapustite to funkcijo. Shranjen ritem s tolkali se pri tem
..izbriše.
i) Funkcija snemanja/predvajanja
Do 66 not, ki jih zaigrate na klaviaturi, lahko posnamete in ponovno predvajate.
• Ko poteka predvajanje vzorčne pesmi ali spremljevalnega ritma, potem ga najprej ustavite s
..pritiskom tipke „STOP“ (14).
• Začnite snemanje s pritiskom tipke „RECORD“ (4). Nato slišite zvok metronoma.
..Nastavite hitrost metronoma s tipko „FAST“ in „SLOW“ (13). S tipko „FAST“ povečate
..hitrost, s tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
• Igrajte klaviaturo.
• Za začetek predvajanja pritisnite tipko „PLAYBACK/EFFECT“ (6).
..Ko je predvajanje zaključeno, ponovno slišite zvok metronoma. Predvajanje lahko ponovno
..začnete s pritiskom tipke „PLAYBACK/EFFECT“ (6), lahko pa začnete z novim snemanjem
..s pritiskom tipke „RECORD“ (4) (glejte zgoraj).
• S pritiskom tipke „STOP“ (14) zapustite to funkcijo. Pri tem se posnetek izbriše.
j) Vadbena melodija
• Ko poteka predvajanje vzorčne pesmi ali spremljevalnega ritma, potem ga najprej ustavite s
..pritiskom tipke „STOP“ (14).
• Kratko pritisnite tipko „GUIDE“ (16).
•.Nato pritisnite eno izmed 6 belih tipk na levi strani za začetek predvajanja ene izmed 6
..pesmi (bele tipke na desni strani prav tako aktivirajo istih 6 pesmi).
..Predvajanje se začne.
• S tipko „FAST“ in „SLOW“ (13) lahko nastavite hitrost. S tipko „FAST“ povečate hitrost, s
..tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
• Med igranjem klaviature se zvok pesmi deaktivira. Če pribl. 3 sekunde ne pritisnete nobene
..tipke na klaviaturi, ponovno slišite melodijo.
• S pritiskom tipke „STOP“ (14) zapustite to funkcijo.
k) Vaje ritma
• Ko poteka predvajanje vzorčne pesmi ali spremljevalnega ritma, potem ga najprej ustavite s
..pritiskom tipke „STOP“ (14).
• Kratko pritisnite tipko „ONE KEY“ (15).
• Nato pritisnite eno izmed 6 belih tipk na levi strani za začetek predvajanja ene izmed 6
..pesmi (bele tipke na desni strani prav tako aktivirajo istih 6 pesmi).
..Začne se predvajanje spremljevalnega ritma pesmi.
• S tipko „FAST“ in „SLOW“ (13) lahko nastavite hitrost. S tipko „FAST“ povečate hitrost, s
..tipko „SLOW“ pa jo zmanjšate.
• Nato igrajte klaviaturo.
..Pri tem ni pomembno, katero tipko pritisnete, melodija se vedno pravilno predvaja. Smisel
..te vaje ni, da zadenete pravilne note, temveč pravilen trenutek.
• S pritiskom tipke „STOP“ (14) zapustite to funkcijo.
l) Samodejna spremljava basov/akordov
Enoprstni akordi
• Začnite predvajanje spremljevalnega ritma (glejte 14. poglavje, točko g). Pritisnite npr. tipko
..„1“ na numerični tipkovnici desno na klaviaturi.
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• Kratko pritisnite tipko „SINGLE“ (5).
• 19 tipk na levem območju klaviature so nato akordne tipke. Z njimi izberite želen akord.
• Za ustavitev spremljave basov/akordov kratko pritisnite tipko „SINGLE“ (5). Pri tem se
..običajen spremljevalni ritem še naprej predvaja. Ustavite ga na običajen način s pritiskom
..tipke „STOP“ (14).
Večprstni akordi
• Začnite predvajanje spremljevalnega ritma (glejte 14. poglavje, točko g). Pritisnite npr. tipko
..„1“ na numerični tipkovnici desno na klaviaturi.
• Kratko pritisnite tipko „FINGERED“ (7).
•.19 tipk na levem območju klaviature so nato akordne tipke. Igrajte akordne tipke, da
..dosežete želen akord.
• Za ustavitev spremljave basov/akordov kratko pritisnite tipko „FINGERED“ (7). Pri tem se
..običajen spremljevalni ritem še naprej predvaja. Ustavite ga na običajen način s pritiskom
..tipke „STOP“ (14).

15. Ravnanje z izdelkom
Upoštevajte varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za
uporabo!
• Napravo postavite na ravno, stabilno in dovolj veliko površino. Naprave ne postavljajte na
..dragocene površine pohištva, saj lahko povzroči odtise ali praske. Po potrebi uporabite
..primerno podlogo.
• Na mestu postavitve ali pri prevozu izdelka preprečite naslednje neugodne pogoje okolice:
..- neposredna sončna svetloba,
..- mokrota ali previsoka vlažnost zraka,
..- izjemno nizke ali visoke temperature,
..- prah ali vnetljivi plini, hlapi ali topila,
..- močne vibracije,
..- močna magnetna polja, npr. v bližini strojev ali zvočnikov.
• Naprave nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste jo prinesli iz hladnega v topel prostor.
..Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko namreč uniči napravo. Naprave ne vklapljajte in
..najprej počakajte, da bo njena temperatura enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.
• Poskrbite za to, da se izolacija celotnega izdelka ne bo poškodovala ali uničila. Naprave ne
..razstavljajte.
• Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan!
..Če odkrijete poškodbe ali če domnevate, da varna uporaba izdelka več ni možna,
..prenehajte z uporabo izdelka in ga zavarujte pred nenamerno uporabo. Izdelek izključite,
..odstranite vstavljene baterije oz. ga ločite od zunanjega napajalnika. Izdelek pošljite na
..popravilo v specializirano delavnico ali pa ga odstranite okolju prijazno.
..Da varna uporaba več ni možna, lahko predpostavljate v naslednjih primerih:
..- naprava je vidno poškodovana,
..- naprava več ne deluje,
..- po daljšem shranjevanju v neugodnih pogojih ali
..- po težkih obremenitvah pri prevozu.
•.Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite vstavljene baterije. Stare
..baterije lahko iztekajo in poškodujejo napravo.
• V prezračevalne reže in odprtine nikoli ne vstavljajte koničastih predmetov, saj lahko s tem
..uničite napravo.
• Pri postavljanju naprave pazite na to, da nobenega priključnega kabla ne boste prepognili
..ali zmečkali.
• Kable položite tako, da se čeznje ne bo mogel nihče spotakniti.
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16. Vzdrževanje in čiščenje
Izdelka vam ni treba servisirati, zato ga nikoli ne odpirajte ali razstavljate (z izjemo
vstavljanja/menjave baterij). Popravilo lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana
delavnica.
Za čiščenje izdelka lahko uporabite čisto, mehko in suho krpo. Prah lahko zelo enostavno
odstranite z uporabo čistega, mehkega čopiča in sesalnika za prah.
Ne uporabljajte agresivnih, kemičnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko ta sredstva
povzročijo obarvanje ali celo spremembo materiala površine.
Priporočamo vam, da izdelek s primernim pokrovom zaščitite pred prahom, ko ga
dalj časa ne nameravate uporabljati.

17. Odstranjevanje
a) Splošno
Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.
Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi
zakonskimi predpisi. Oddajte ga npr. na ustreznem zbirališču odpadkov.
Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite
ločeno od izdelka.
b) Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev
Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z
odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje
tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!
Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s simbolom levo, ki
opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke.
Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših
podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!
S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!

18. Tehnični podatki
Napajanje: .................................................................................... 6 x baterija tipa AA/Mignon*
Tipke: .................................................................................................................................... 49
Glasbila: ................................................................................................................................ 16
Spremljevalni ritmi: ................................................................................................................ 10
Vzorčne pesmi/vadbene pesmi: .............................................................................................. 6
Pomnilnik za posnetke: ................................................................................... 1 (maks. 66 not)
Vgrajeni zvočniki: .............................................................................................. stereo, 2 x 1 W
Mikrofonski vhod: .................................................................................................................. da
Avdio izhod: ................................................. da (uporaben za slušalke ali zunanji ojačevalnik)
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Mere: ........................................................................................ (Š x G x V) 740 x 260 x 95 mm
Teža: ............................................................................................................................... 1,9 kg
* Druga možnost je, da uporabite primeren vtični napajalnik (ni priložen, lahko ga naročite
...posebej). Ta mora imeti stabilizirano izhodno napetost 9 V/DC in izhodni tok, ki znaša
...najmanj 350 mA.
...Notranji kontakt nizkonapetostnega vtiča (okrogli vtič, zunanji premer 5,5 mm, notranji
...premer 2,1 mm) mora imeti plus/+, zunanji kontakt pa minus/-.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje,
snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno
dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo
si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.
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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: Klaviatura Renkforce MK-4100
Kat. št.: 13 12 720

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, KlausConrad-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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