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Pomembni varnostni napotki

1. Pomembni varnostni napotki

OPOZORILO

TE IZDELEK NE IZPOSTAVLJAJTE 
DEŽJU IN POVEČANOJ VLAŽNOSTI, DA 
BOSTE ZMANJŠALI TVEGANJE POŽARA 
IN ŠKODE IZ ELEKTRIČNEGA TLAKA.

OPOZORILO: Da se izognete nevarnosti 
poškodbe zaradi električnega šoka, ne 
odstranjujte hrbtnega pokrova (ali hrbtne 
strani).Tam ni komponent, ki bi jih lahko 
uporabnik sam popravil. Popravila naj opravijo 
pooblaščeni serviserji.

Simbol strele v trikotniku pomeni nevarnost zaradi prisotnosti električne
napetosti, kar predstavlja tveganje poškodb.

Klicaj v trikotniku označuje pomembna navodila za uporabo ali servis v
dokumentaciji naprave.

   OPOZORILO:
POZORNO PREBERITE TA UPORABNIŠKI PRIROČNIK, PREDEN ZAČNETE
Z UPORABO. SHRANITE PRIROČNIK ZA PRIHODNJO UPORABO. ČE
NAPRAVA POTREBUJE POPRAVILO ALI VZDRŽEVANJE, SE OBRNITE NA
POOBLAŠČENI SERVISNI CENTER.

   OPOZORILO:
ČE  JE  POTREBNO  ODSTRANITI  POKROVO,  PRVO IZKLJUČITE 
NAPAJALNI KABEL IZ VTČINICE.

1. Preberite priročnik za uporabo
Po razpakiranju izdelka preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila 
za delovanje in druge aktivnosti.

2. Moč
Preden priklopite napravo v vtičnico, preverite če napetost vaše vtičnice
ustreza napetosti, ki je označena na oznaki na napravi. Če niste prepričani o
vrstah električnih virov v vašem gospodinjstvu, se za informacije obrnite na
vašega dobavitelja električne energije. Za izdelke, ki jih napajajo baterije ali 
drugi viri, v priročniku dobite potrebne informacije.
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3. Prezračevanje
Reže in odprtine na pokrovu naprave zagotavljajo prezračevanje. Zaščitijo 
enoto pred pregrevanjem in zagotovijo njegovo pravilno delovanje. Ne 
pokrivajte ali blokirajte teh odprtin. Blokirnih odprtin ne blokirajte tako, da jih 
položite na posteljo, kavč, preprogo ali podobno površino. Napravo lahko 
postavite v knjižnico, omarico ali drug prilivni prostor le, če je zagotovljeno 
pravilno prezračevanje in izpolnjeni pogoji, ki jih je določil proizvajalec.

4. Visoke temperature

Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov 
vročine, kot so grelci, radiatorji, peči in podobni objekti (vključno z 
ojačevalniki).

5. Voda in vlaga

Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, bazenov itd. Na
napravo tudi ne polagajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, na
primer vaz.

6. Čiščenje
Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Ne uporabljajte tekočih ali aerosolnih 
čistil. Napravo očistite z mokro krpo.

7. Zaščita električnih kablov
Kable namestite tako, da ne stopite na njih in jih poškodujete zaradi 
predmetov, ki stojijo nad njimi ali poleg njih. Posebno pozornost posvečajte 
mestom, kjer kabli pridejo iz vtičnic, podaljškov in naprave.

8. Preobremenitev
Ne preobremenite vtičnic, podaljškov ali integriranih konektorjev stikala, da ne 
pride do večje nevarnosti poškodb ali električnega udara.

9. Nevihta
Pred nevihto ali pred daljšimi obdobji, ko enota ne bi uporabljala, odstranite 
vtič iz vtičnice. Preprečili boste poškodbe strele, ki lahko udari v napajalne 
vode ali visoko napetost.

10. Prodiranje s predmeti ali tekočinami
V napravo ne poskušajte vstavljati predmetov skozi prezračevalne odprtine. V 
primeru, da pridejo v stik s katerim koli delom, ki je napajan ali kratkostično, 
obstaja nevarnost požara in električnega udara. Preprečite penetracijo 
tekočine v napravo.

11. Povezava
Ne uporabljajte povezovalnih metod, ki jih proizvajalec ne priporoča, ker bi 
lahko ogrozili zdravje in lastnino. Izhod, pri katerem vstavite napajalni kabel ali 
adapter, mora biti zlahka dostopen.
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12. Dodatki
Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, stojala, police ali majhne 
mize. Če naprava pade, lahko povzroči poškodbe otroka ali odrasle osebe 
in poškodbe naprave. Uporabljajte le vozičke, stojala in mize, ki jih priporoča 
proizvajalec, ali tiste, ki so priloženi izdelku. Pri priklopu naprave 
uporabljajte samo originalne dodatke in upoštevajte navodila proizvajalca. 
Pazljivo premikajte, če je naprava postavljena v voziček. Hitro zaustavitev, 
prekomerna sila ali premikanje na neenakomerni površini lahko povzroči 
preobrat vozička.

13. Bremenitev
Ne stopajte na napravo in na njem ne postavljajte težkih predmetov. Če bi 
napravo pala, lahko povzroči poškodbe ali poškoduje napravo.

14. Povezava
Pri povezovanju naprave z drugimi napravami izklopite vse naprave in jih 
odklopite iz vira napajanja. Pred priključitvijo natančno preberite navodila 
priključene naprave in sledite navodila.

15. Glasnost
     Pred vklopom naprave nastavite glasnost na najmanjšo možno mero. Če je 

glasnost previsoka, lahko poškodujete sluh ali zvočnike.

16. Zvočno popačenje
Ne pustite, da naprava dolgo časa utripa zvočni zvok. To lahko povzroči 
pregrevanje zvočnikov in ogenj.

17. Slušalke
Pri uporabi slušalk uporabite primerno raven glasnosti. Dolgotrajno 
poslušanje prekomerne glasnosti lahko poškoduje sluh.

18. LP plošče

Ne uporabljajte razpokanih, izrezanih ali popravljenih gramofonskih plošč. 
Lahko se razpadejo in povzročijo resne poškodbe.

19. Škoda ki zahteva popravilo
Če pride do ene od naslednjih situacij, odklopite napravo in jo odnesite v 
pooblaščeni servisni center:
A) napajalni kabel ali vtič je poškodovan;
B) nekaj predmeta je prišlo v napravo;
C) naprava je bila izpostavljena dežju ali vodi;
D) med delovanjem v skladu z navodili naprava ne deluje normalno. 

Prilagodite samo nastavitve navedene v priročniku za uporabo. Druge 
nastavitve lahko resno poškodujejo napravo. Za začetek delovanja 
naprave lahko zahteva obsežno servisiranje;

E) naprava je bila spuščena ali je bila kakorkoli poškodovana;

STT 210U Sencor EN CZ SK HU PL.indb   4 7.8.2015   17:49:55



SI 5

SI

Revision 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Pomembni varnostni napotki

f) Če pride do znatnih sprememb v delovanju naprave - v takem primeru 
treba poiskati pomoč kvalificiranega servisnega centra.

20. Popravilo

Naprave ne popravljajte sami. Odpiranje pokrova vam lahko izpostavlja 
poškodbe zaradi električnega udara in drugih nevarnosti. Pustite vsa 
popravila pooblaščenim servisnim osebjem.

21. Rezervni deli

Če morate zamenjati kateri koli del, se prepričajte, da zaposleni v servisu 
uporabljajo vse izvirne dele ali tiste, ki se ujemajo z izvirniki v vseh 
parametrih. Uporaba neprimernih delov lahko med drugim povzroči nevarnost 
poškodb in poškodb zaradi električnega udara.

2. Vranostni pregled

Po opravljenem kakršnegakoli servisiranja vprašajte servisnega delavca, da 
preveri, ali naprava pravilno deluje.

23. Daljinski upravljalnik in baterije
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– Daljinca ali baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom vročine,
kot so grelci, radiatorji, peči in druge naprave (tudi ojačevalniki), ki tvorijo vročino.
Naprave ne puščajte v bližini odprtega ognja. 

– Niti daljinec niti baterije ne smejo biti izpostavljene tekoči vodi ali
objektom, ki so napolnjeni z vodo, npr. vazam. Zavarujte napravo pred
dežjem, pršili ali drugimi tekočinami. Ne uporabljajte naprave na prostem.
Neupoštevanje teh navodil predstavlja tveganje za daljinec ali baterije.

– Ne uporabljajte naprave v bližini vode.
– Pri odlaganju baterij upoštevajte vpliv odsluženih baterij na okolje.
– Ne izpostavljajte daljinskega upravljlalnika visokemu pritisku. Nanj ne polagajte

težkih predmetov.
– Nepravilna raba baterij lahko povzroči puščanje elektrolitov in korozijo. Da se

prepričate o pravilnem delovanju daljinca ravnajte v skladu s spodnjimi
navodili:

− Ne vstavljajte baterij v napačno smer.
− Baterij ne smete ponovno polniti, jih odpirati ali segrevati.
− Ne mečite baterij v ogenj.
− Ne puščajte praznih baterij v daljincu.
− Ne kombinirajte novih in starih baterij.
− Če daljinca dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz naprave, da

preprečite morebitno puščanje.
− Če daljinec ne dela pravilno ali je njegov doseg zmanjšan, zamenjajte stare

baterije z novimi.
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– Če pride do puščanja elektrolitov iz baterije, naj vam daljinec očistijo v
pooblaščenem servisnem centru.

POZOR:
Da preprečite tveganje za požar ali električni šok, ne izpostavljajte

naprave dežju ali vlagi.

 POZOR:
Baterije ne smejo biti izpostavljene čezmerni vročini, npr. soncu,
ognju itd.

Zaradi široke palete kartic SD / MMC / MS / USB, ki so na voljo 
na trgu, ne moremo jamčiti za združljivost z vsemi vrstami kartic
SD / MMC / MS / USB.
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2. Funkcije naprave
• Gramofon s izbirnimi hitrostmi 33/45/78 vrt./min.
• Gramofon z avtomatksim / ročnim zaustavljanjem
• Pogon s jermenom
• Neposredno snemanje na USB / SD kartico s gramofona, FM radija in vhod
AUX IN 
• Vhod AUX IN za priključitev drugih naprav (npr. CD in MP3 predvajalniki)
• Vhod USB / reža za SD za predvajanje MP3
• PLL radio s prednastavitev AM in FM postaj
• Funkcije ure/spanja
• LCD zaslon z modro osvetlitvijo
• Line izhod RCA
• Vgrajeni stereo zvočniki
• Povezava z računalniško funkcijo: snemanje s predvajalnika v računalniku
• Vključuje sredinski adapter 45 vrtljajev / min., daljinski upravljalnik in zunanji 
napajalnik
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3. Naprava

1) Senzor za daljinski upravljalnik
2) Indikator pripravljenosti
3) Pokrov
4) Nadzor glasnosti/stikalo
5) Funkcije – spreminjanje vira
6) Spanje - zaspati 
7) Rec / del – snemanje, brisanje
8) Način rada / ura – način rada, ura
9) Gumb za Play/Pause u
(T-SCAN)
10) LCD zaslon
11) Priključek za slušalke 
12) USB vhod
13) Reža za SD/MMC kartico
14) AUX IN priključek
15) Gumb za stop x / band

16) Gumb za nazaj .
17) Gumb za naprej >
18) Album / prednastavitev dol
19) Album / prednastavitev gor
20) Odstranljivi sredinski adapter 45 
vrt./min.
21) Vzvod za dviganje (za predvajanje

/zaustavitev zapisa)
22) Gumb za vklop/izklop za
samodejno zaustavitev
23) Izbirnik hitrosti 33/45/78 vrt./min.
24) Gramofonska ročica
25) Vhod za električni kabel
26) Izhodni line priključek
27) FM antena (fiksna)
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4. Daljinski upravljalnik

4.1. Vstavljanje baterije

Za infrardeči oddajnik je potreben en kos CR2025 litijeve baterije. Vstavite ga, kot 
je prikazano na spodnji strani daljinskega upravljalnika.

4.2. Opis gumba

1) Standby: preklapljanje med pripravljenostjo in načina delovanja.
2) Preset/Album DN: opravi enako fukncijo kot “album dol / predstanavitev dol” (18) 

na napravi.
3) Preset/Album UP: opravi enako fukncijo kot “album gor / predstanavitev gor” (189

na napravi.
4) Mute: utišanje in obnavljanje zvoka.
5) Rec/Del: opravi enako funkcijo kot “rec/del” (7) na napravi.
6) Fm st.: izbira med stereo in mono sprejemom radia FM.
7) Funct: opravi enako funkcijo kot “funkcije” (5) na napravi.
8) Mode/clock: opravi enako funkcijo kot “mode/clock” (8) na napravi.
9) u (play/pause): opravi enako funkcijo kot “u play/pause” (9) na napravi.
10) x (stop)/band: opravi enako funkcijo kot “x (stop)/band” (15) na napravi.
11) . (skip down): opravi enako funkcijo kot “. gumb za nazaj (16)” na napravi.

Poleg tega se lahko uporablja za iskanje radijskih frekvencij v načinu za nastavitev.
12) > (skip up): opravi enako funkcijo kot “> gumb za naprej (17)” na napravi.

Poleg tega se lahko uporablja za iskanje radijskih frekvencij v načinu za nastavitev.
13) Volume +/-: nadzor nad nivojem glasnosti. Večkrat pritisnite za nastavitev.
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5. Krmiljenje
5.1. Namestitev
• Odstranite ves embalažni material in preverite ali so priloženi svi deli.
• Pred priključitvijo naprave na napajanje preverite napetost in vse druge 

priključke.
• Ne blokirajte prezračevalnikov zraka in poskrbite, da je okoli enote nekaj 

centimetrov prostora za zagotovitev prezračevanja.

5.2. Vklop in izklop
1. Priključite zunanji napajalnik v priključek zunanjega napajalnika.
2. Pritisnite stikalo (4), da vključite napravo, indikator pripravljenosti (2) se 
izklopi.
Ko zasveti osvetlitev LCD zaslona in na njej eden od načinov delovanja, to 
pomeni, da je napajanje normalno in da je sistem pripravljen za uporabo.

5.3. Nastavitev časa
1. Ko indikator stanja pripravljenosti (2) sveti, je naprava v pripravljenosti.    
2.    V načinu pripravljenosti izberite med 12 in 24 urnim načinom: pritisnite način
(mode) (8),12h / 24h bo zasvetlilo na zaslonu. Pritisnite preskočite naprej (17) 
ali preskočite nazaj (16), da izberete 12-urni ali 24-urni način. Potrdite s 
pritiskom na način (8).                                                                                           
3.    Nastavitev ure: s tipkami preskočite naprej (17) ali preskočite nazaj (16), 
izberite ustrezno uro in potrdite s pritiskom na način (8).                                      
4.   Nastavitev minute: po končanju tretjega koraka z uporabo gumbov 
preskočite naprej (17) ali preskočite nazaj (16) izberite ustrezno minuto in 
potrdite s pritiskom na način (8).                                                                            
5.   Time je nastavitev končana in sekunde začnejo označevati prelaz časa.

5.4. Funkcija časovnika za spanje
1. Ko je naprava v načinu delovanja, večkrat pritisnite gumb Sleep (6), da 

izberete čas, dokler se ne preklopite v stanje pripravljenosti v minutah (v 
padajočem vrstnem redu 90> 80> 70 ...> 10 off (časovnik).

2. Nastavitev prehoda v način mirovanja se shrani, ko se na zaslonu prikaže 
ikona “SLEEP”.

3.    Ko se konča določeno obdobje, se naprava samodejno preklopi v stanje 
pripravljenosti.

4. Ko enkrat pritisnete sleep (spanje) (6), ko se na prikazovalniku prikaže ikona 
“sleep”, lahko ugotovite, koliko minut je še pred vstopom v stanje 
pripravljenosti. Ali pa, če večkrat pritisnete gumb SLEEP (6), lahko spremenite 
čas spanja, dokler se časovnik ne prekliče (IZKLOP).

STT 210U Sencor EN CZ SK HU PL.indb   10 7.8.2015   17:49:56



SI 11

SI

Revision 08/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Krmiljenje

5.5. Namestitev AM / FM radija
1. Pritisnite funkcijo (5) za izbiro radijskega načina.                                          
2. Izberite želeni radijski pas s pritiskom na pas (15) (AM ali FM).                      
3.Če želite postajo, pritisnite in držite gumb preskoči naprej (17) ali preskoči
nazaj (16) za 1-2 sekunde in jo nato spustite.                                                       
4. Naprava samodejno poišče radiofrekvenčno pasovno širino in se ustavi po 
določitvi postaje.

5.5.1.  Samodejno shranjevanje prednastavljenih FM/AM radijskih
postaj (Tuner Scan, T-SCAN)

1. Pritisnite na play / pause (9) v radijskem načinu, naprava začne samodejno 
iskanje radijskih frekvenc. Po določitvi jasnega signala samodejno shrani 
radijsko postajo, ki se začne s kanalom “ch 01”.

2. Število postaj, ki jih je mogoče nastaviti in shraniti, je odvisno od sprejema v 
različnih regijah in državah.

3. Po samodejnem nastavljanju izberite želeno postajo tako, da pritisnete gumb 
za prednastavitev dol (18) ali gumb za prednastavitev gor (19).

5.5.2. Ročno shranjevanje prednastavljenih AM / FM radijskih postaj
1. Po določitvi želene frekvence v radijskem načinu pritisnite gumb način 

(mode)(8). Ustrezna frekvenca bo shranjena v napravi.
2. Izberite želeno postajo s pritiskom na gumb prednastavitev dol (18) ali

prednastavitev gor (19).

Opomba:
Največje število pomnilniških naprav: 30 postaj za FM, 20 postaj za AM pas.

5.5.3. Mono ali stereo sprejem FM (samo daljinski upravljalnik)
• Pritisnite “fm st.” na daljinskem upravljalniku, če želite izbrati FM mono ali 

FM stereo način. Če je stereo signal slaboten, je priporočljivo, da program 
preberete kot mono.

• Ikona “st” na zaslonu označuje, da je sprejem sprejemljiv v FM stereo načinu.

Nasveti za boljši sprejem
1. AM: naprava ima vgrajeno feritno anteno. Če je sprejem AM sprejemljiv, ga 

lahko izboljšate tako, da nežno vrtite ali premaknete napravo.
2. FM: sprejemnik ima vgrajeno FM anteno, ki visi v zadnjem delu. Anteno 

treba popolnoma raztegniti za zagotovitev najboljšega sprejema.

5.5.4. Radio snemanje, AM in FM stereo
1. Pritisnite funkcijo (5) za izbiro radijskega načinain izberite želeni pas s pritiskom na

gumb band (15) (AM ali FM).
2. Vstavite pomnilniško kartico (USB enota, SD ali MMC kartica).
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3. Pritisnite gumb rec (7) in ikona USB ali SD zasveti na zaslonu.
4.     Pritisnite gum preskoči naprej (17) ali nazaj (16), da izberete želeni način (USB ali 
SD) za snemanje. Potem potrdite s pritiskom na rec (7). Sistem bo začel snemati po nekaj 
sekundah.
5. Če ste vstavili samo enoto USB ali samo SD ali MMC kartico, lahko preskočite 4. korak.
6. Med snemanjem se na prikazovalniku zasveti ikona “rec”.
7. Če želite prenehati snemati, pritisnite tipko stop x (15) in ikona “rec” bo se zgasila. S 

pritiskom na rec (7) boste ustvarili ločitev in “naslednjo skladbo” v pomnilniku.
8. Poslušanje na novo posneto skladbo:

-Pritisnite funkcijo (5), da izberete način USB ali SD.                                           
-Pritisnite gumb preskoči naprej (17) ali nazaj (16), da izberete novo posneto 
skladbo.                                                                                                                           
- Novo posneto skladbo se vedno shrani kot zadnji na pogonu USB / pomnilniški 
kartici.                                                                                                                            
-V času predvajanja z USB-enote ali SD-kartice lahko prek gumba rec (7) preklapljate 
med skladbami, ki jih je ta naprava zapisala ali druge skladbe, ki so bile prvotno 
shranjene na USB-enoti (ali SD-kartici).

Opomba:
–  Hitrost snemanja je 1: 1 glede na dejanski čas predvajanja FM radia
-  Format snemanja zapisa je prednastavljen v mp3 s hitrostjo prenosa: 128 kbps
-  Frekvenčna frekvenca AM in FM se med snemanjem fiksira, nastavitev pa ni 
mogoča.

5.6. Gramofon in snemanje

Opomba:
- Odprite pokrovček igle.
- Preden začnete z delovanjem, se prepričajte, da je tonska ročica izvlečna iz 
podpornika in jo nato ponovno pritrdite.

vložek za tonsko
ročico

pokrovček za iglo

1. Pritisnite funkcijo (5), da izberete postavko “phon” na zaslonu.
2. Nastavite izbirnik hitrosti (23) v pravilni položaj odvisno od gramofonsko
ploščo.
3. Predstavite ploščo na pladenj; Po potrebi uporabite 45 rev./min. adapter.
4. Potisnite ročico za dviganje (21) navzgor, dvignite tonsko ročico iz položaja 
parkirano in jo počasi premaknite nad ploščo. Pladenj se začne vrteti.
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5. Potisnite ročico za dviganje (21) proti sebi, da pustite tonsko ročico navzdol 
in da nežno dotakne ploščo. Plošča bo začela predvajanje.                               
9. Ko premaknete ročico za dviganje (21) navzgor, dvignete tonsko ročico 
navzgor iz položaja parkirano. Zapis se bo nadaljeval, vendar se predvajanje 
ustavi. Če želite nadaljevati z igro, morate potisniti ročico za dviganje (21).      
7. Nastavite glasnost na želeno raven.                                                               
8. Na koncu zapisa se plošča samodejno ustavi. Če premaknete ročico za
dviganje (21) navzgor, dvignite tonsko ročico in jo premaknite v položaj za 
parkiranje, nato pa končno potisnite navzdol tonsko ročico (21).                        
9. Če želite ročno ustaviti predvajanje, dvignite tonsko ročico z ploščo in jo 
vrnite v položaj za parkiranje.

Opomba:
Če imajo nekatere plošče finalni utor, ki je oblikovan izven dosega za samodejno 
zaustavitev te enote, se predvajanje ustavi pred koncem zadnje skladbe. V tem primeru 
zavrtite stikalo samodejnega zaustavljanja (22) v položaju “off” (izklop). Pošča se bo 
predvajala do konca, vendar se ne ustavi samodejno (če želite preprečiti vrtenje plošče, 
izklopite napravo s pomočjo stikala (4) ali pa stikalo za samodejno ustavitev (22) 
ponovno postavite v položaj »off« (vklop). Potem vrnite tonsko ročico v položaj za 
parkiranje.

5.6.1. Snemanje s gramofona
1. Pritisnite funkcijo (5), da izberete postavko “phon” na zaslonu.
2.    Vstavite pomnilniško napravo (USB enota, SD ali MMC kartica). Pritisnite 
rec (7) in ikona USB ali SD zasveti na zaslonu.
3.    Pritisnite gumb preskoči naprej (17) ali nazaj (16), da izberete želeni način 
(USB ali SD) za snemanje. Potem potrdite s ponovnim pritiskom na tipko rec (7). 
Po nekaj sekundah bo sistem začel snemati.
4. Če ste vstavili samo USB pogon ali samo kartico SD ali MMC, lahko 
preskočite korak.
5.    Med snemanjem se na prikazovalniku prikaže ikona “rec”.
6. Konec snemanja:

-Pritisnite gumb stop x (15), ikona “rec” bo izginila in snemanje se bo 
ustavilo. Če znova pritisnete gumb rec (7), se snemanje nadaljuje na 
enak način kot zgoraj na novi skladbi v pomnilniku.

-Pritisnite rec (7), ikona “rec” izgine, snemanje in pladenj se za nekaj časa 
ustavita. Potem se snemanje nadaljuje v naslednjem posnetku v 
pomnilniku. To priporočamo samo za odmeve med skladbami v zapisu.

-Ko držite gumb rec (7), ikona “rec” izgine, snemanje se konča, vendar se 
plošča še naprej vrti.

7. Poslušanje novo posnete skladbe:
-Pritisnite funkcijo (5), da izberete način USB ali SD.
-Pritisnite gumb preskočite naprej (17) ali nazaj (16), da izberete novo 
posneto skladbo. 
- Novo posneta skladba je na pogonu USB / pomnilniški kartici, ki je 
vedno shranjena kot zadnja.
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– Med predvajanjem s pogona USB ali SD lahko gumb rec (7) uporabite 
za preklop med skladbami, ki jih posname ta naprava ali druge skladbe, 
prvotno shranjene na enoti USB (ali SD-kartici).

Opomba:
– Hitrost snemanja je 1: 1 v realnem času predvajanja gramofona.
-     Format snemanja je prednastavljen v mp3 s hitrostjo prenosa: 128 kbps

5.7. Konektor AUX IN in snemanje

Pritisnite funkcijo (5), da izberete element »aux« na zaslonu in povežite zunanjo 
zvočno napravo (npr. Predvajalnik CD-jev) z vhodom AUX IN. Z uporabo sistema 
lahko predvajate avdio signale iz zunanjega avdio naprave.

5.7.1. Snemanje iz vhoda AUX IN 
Pritisnite funkcijo (5), da izberete način AUX.
2. Vstavite pomnilniško napravo (USB enota, SD ali MMC kartica).
3. Pritisnite rec (7), ikona USB ali SD pa zasveti na zaslonu.
4. Pritisnite preskok naprej (17) ali preskočite nazaj (16), da izberete želeni način (USB ali 
SD) za snemanje. Potem potrdite s ponovnim pritiskom na tipko rec (7). Sistem se začne 
snemati po nekaj sekundah.
5. Če ste vstavili pogon USB ali samo kartico SD ali MMC, lahko preskočite ta korak.
6. Med snemanjem se bo na zaslonu prikazala ikona “rec”.
7. Če želite ustaviti snemanje, pritisnite tipko stop x(15) in ikona “rec” izgine.
8. Poslušanje novo posnete skladbe:

-Pritisnite funkcijo (5), da izberete način USB ali SD.
-Pritisnite gumb preskočite naprej (17) ali nazaj (16), da izberete novo posneto 
skladbo. 

              - Novo posneta skladba je na pogonu USB / pomnilniški kartici, ki je    
                vedno shranjena kot zadnja.

       - Med predvajanjem s pogona USB ali SD lahko gumb rec (7) uporabite za preklop 
med skladbami, ki jih posname ta naprava ali druge skladbe, prvotno shranjene na 
enoti USB (ali SD-kartici).

Opomba:
– Hitrost snemanja je 1: 1 v realnem času predvajanja gramofona.

-     Format snemanja je prednastavljen v mp3 s hitrostjo prenosa: 128 kbps

5.8.  Predvajanje MP3 / WMA skladb iz pomnilniškega medija USB 
ali pomnilniške kartice

5.8.1. Povezavo

Sistem omogoča predvajanje datotek MP3 / WMA, ki so shranjeni na 
pomnilniškem mediju, priključenem na vhod USB ali SD / MMC pomnilniško 
kartico.
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1. 1.Vnesite USB pravilno in se prepričajte, da je v celoti vstavljen ali vstavite 
pomnilniško kartico s kontakti navzdol in nazaj (približno na polovico njegove 
dolžine). Vstavite neposredno brez upogibanja. Ne uporabljajte prekomerne 
sile.

2. Povratna ali nasprotna povezava USB / kartice lahko poškoduje avdio sistem ali 
pomnilniški medij (USB-pomnilnik / SD / MMC kartica). Pred priključitvijo se 
prepričajte o pravilni usmerjenosti.

3.Pritisnite funkcijo (5), da izberete postavko “usb” ali “card” na zaslonu in 
vstavite pomnilniško napravo (USB enota, SD ali MMC kartica).

4. Po izbiri funkcije sistem samodejno bere pomnilniški medij in na zaslonu se 
prikaže skupno število datotek MP3 / WMA (npr. 016).

5.Potem sistem samodejno začne predvajanje zvoka z želene naprave (USB ali 
SD / MMC).

6. Med predvajanjem s USB-enote ali SD-kartice lahko prek gumba rec (7) 
preklapljate med skladbami, ki jih ta naprava ali druge skladbe, prvotno 
shranjene na USB-enoti (ali SD-kartici), preklapljate. Če na zaslonu prikaže 
sporočilo “nfil”, to pomeni, da naprava USB (ali SD kartica) nima shranjenih 
datotek, primernih za predvajanje.

7.Če je med predvajanjem z USB naprave vstavljena samo USB naprava in 
vstavite kartico SD ali MMC v režo za pomnilniško kartico, se predvajanje 
preklopi v režo za pomnilniške kartice in obratno.

Gumb Play/pause u (9) 
• Pritisnite gumb predvajanje / zaustavitev u (9) enkrat za zaustavitev 
predvajanja; Ponovno pritisnite, da nadaljujete.

Gumb Stop x (15) 
• Pritisnite gumb stop x (15) za konec predvajanja zvoka. Na zaslonu je prikazano 

skupno število MP3 / WMA datotek. Nato lahko pritisnete gumb preskoči naprej (17) 
ali nazaj (16), da izberete preskakanje datotek naprej ali nazaj.

Gumb Preskoči naprej (17) ali nazaj (16) 
• Med predvajanjem datotek MP3 / WMA pritisnite enkrat gumb preskoči naprej (17), da 

predvajate naslednjo datoteko. Pritisnite in držite gumb preskoči naprej (17), da 
pospešite izbiro v smeri naprej.

• Med predvajanjem datotek MP3 / WMA pritisnite enkrat gumb preskoči nazaj (16), da 
predvajate naslednjo datoteko. Pritisnite in držite gumb preskoči nazaj (16), da 
pospešite izbiro v smeri nazaj.

Iskanje mapa
Če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo mapo, pritisnite album navzdol ali album
navzgor.
Funkcija ponovi
Med predvajanjem zvoka pritisnite enkrat na gumb način (8), vse pesmi na celotni 
kartici USB, SD ali MMC se večkrat ponovno predvajajo. Ko ponovno pritisnete 
način (8), se ponovi ena skladba.
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Opomba:
- Če sistem priključite na predvajalnik MP3 prek USB vhoda, zaradi nekaterih 
razlik v formatu MP3 kodiranja predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih 
MP3 predvajalnikih, priključenih na USB. To ni okvara sistema.
- Veliko je število proizvajalcev USB naprav in SD kartic. Njihova proizvodnja in 
format se razlikujejo. Zato ne moremo zagotoviti, da bo ta naprava podpirala 
vse USB naprave in SD kartice različnih proizvajalcev.
Podprte so kartice SD s kapaciteto do 8 GB.

5.9. Odstranitev USB naprave / pomnilniške kartice 

Če želite odstraniti napravo USB / kartico SD, izklopite napajanje ali preklopite na 
drug način (predvajalnik plošč, kasetofon, AUX ali radio) in nato odstranite USB 
napravo / SD kartico tako, da jo izvlečete iz reže v ravni črti.

5.10. Odstranjevanje datoteke z USB naprave / pomnilniške kartice

Sistem vam omogoča da izbrišete datoteko, shranjeno na USB-u ali SD kartici.
1. Pritisnite in držite del (7) 3-5 sekund med predvajanjem zahtevane skladbe.

2. Na zaslonu je prikazano sporočilo “del”.

3. Sporočilo “del” izgine z zaslona, kar pomeni, da se pesem izbriše.

5.11. Priključek za slušalke in line izhodni priključek

• Ta sistem lahko priključite na zunanjo enoto (ojačevalnik / zvočnik) z 3,5 mm
vtičnico za slušalke ki se nahaja na hrbtni strani.

• Ta sistem lahko priključite na zunanjo enoto (ojačevalnik / zvočnik) z izhodno
vtičnico ki se nahaja na hrbtni strani.

Prihranjevanje energije
Če gramofona / USB naprava / SD-kartica / AUX IN ne proizvaja 10-ih minut 
nobenega zvočnega signala, se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, da 
prihranite energijo.
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6. Tehnične specifikacije

Hitrosti vrtenja: 33/45/78 vrtljajev na min.
Funkcija samodejnega zaustavljanja
PLL digital FM/AM tuner (30 prednastavitev za FM, 20 prednastavitev 
za AM )
Izhod za USB / SD kartico
Neposredno snemanje na USB / SD iz LP-jev, radia ali zunanjega vira
Združljiv z MP3 
Line izhod (cinch L/R)
Vgrajeni stereo zvočniki (2× 5 W)
Moč: 8 W / < 1 W in standby mode
Dimenzije: 430 × 375 × 160 mm
Teža: 4.4 kg
Dodatki: daljinski upravljalnik, navodilo za uporabo

Pridržujemo si pravico do sprememb v obliki izdelka brez
predhodnega obvestila.
Izvirna različica je v češčini.
Naslov proizvajalca: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 
Říčany
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NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE ODPADNEGA EMBALAŽNEGA
MATERIALA
Odložite material embalaže na za to predvidenem javnem zbirnem mestu.

ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH IN
ELEKTRONSKIH ODPADKOV
Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali embalaži pomeni, da
tega izdelka ni možno umestiti med gospodinjske odpadke.
Prosimo, da ta izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme. V nekaterih državah
Evropske unije ali drugih evropskih državah nečlanicah lahko vrnete
izdelek prodajalcu, če kupite enakovreden izdelek. Pravilno
odstranjevanje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov
in bo preprečil morebiten škodljiv vpliv na življenjsko okolje in
človeško zdravje. Prosimo, da se za več informacij obrnete na
pristojne organe v vaši skupnosti. Nepravilno odlaganje teh vrst
odpadkov je lahko predmet visokih kazni glede na nacionalno
zakonodajo.

Za poslovne subjekte v Evropski uniji
Če želite odstraniti električno ali elektronsko opremo, si pridobite
potrebne informacije pri vašem prodajalcu ali dobavitelju.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije
Če želite odstraniti ta izdelek, si pridobite potrebne informacije o
pravilnem načinu odstranjevanja pri organih lokalne skupnosti ali pri
vašem prodajalcu.

Ta izdelek ustreza vsem temeljnim zakonodajnim predpisom
EU, ki se nanašajo nanj.

Pridržujemo si pravico do spremembe v besedilu, obliki in tehničnih
specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.
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Garancijska izjava ni del embalaže izdelka. 

Ta izdelek je pod garancijo za obdobje 24 mesecev od dneva nakupa. Garancija je omejena na

naslednje pogoje. Garancija se nanaša samo na izdelke za splošno gospodinjsko rabo. Zahteva za

servis se lahko uveljavlja pri prodajalcu, kjer je izdelek bil kupljen ali pri spodaj navedenih

pooblaščenih serviserjih. Končni uporabnik mora zahtevo uveljavljati nemudoma po nastanku

okvare, ampak pred iztekom garancijske dobe. Končni uporabnik mora dokazati nastanek okvare.

Sprejet bo samo celosten in čist (glede na higienske standarde) izdelek. V primeru upravičene

garancijske zahteve se bo garancijsko obdobje podaljšalo od dneve sprejema zahteve do dneva,

ko je končni uporabnik prevzel izdelek ali od dneva, ko bi končni uporabnik moral prevzeti izdelek.

Za uveljavljanje pravice do servisa pod to garancijo mora končni uporabnik upravičiti svojo

zahtevo z naslednjimi dokumenti: račun, garancijska izjava, izjava o namestitvi.

Ta garancija ne velja v naslednjih primerih:
 Okvare, ki so bile prisotne že pri nakupu.

 Obraba ali škoda, posledica splošne rabe.

 Izdelek se je poškodoval zaradi nepravilne ali napačne namestitve, zaradi nepravilne rabe

oz. rabe v nasprotju z navodili v priročniku, zaradi rabe v nasprotju z veljavnimi predpisi

in zaradi rabe v druge namene, kakor je izdelek predviden.

 Ta izdelek je poškodovan zaradi nepravilne ali nezadostne srkbi.

 Ta izdelek je poškodovan zaradi umazanije, nesreče ali višje sile (naravna nesreča, ogenj,

poplave).

 Okvare funkcionalnosti zaradi nizke dvojnosti signala, motenj elektromagnetnega polja itd.

 Ta izdelek je mehansko poškodovan (npr. zlomljena tipka, padec).

 Poškodbe zaradi uporabe nepravilnih medijev, vstavkov, pokvarjenih napajanj (baterij) ali

neprimernih delovnih pogojev (npr. visoke temperature, visoka vlaga, tresenje).

 Popravilo, spreminjanje izdelka ali druge okvare izdelka zaradi posredovanja

nepooblaščene osebe.

 Končni uporabnik ni dokazal pravice do uveljavljanja garancije v zadostni meri (čas in kraj

nakupa).

 Podatki na predloženih dokumentih so drugačni od podatkov na izdelku.

 Primeri, ko zadevnega izdelka ni mogoče nedvoumno identificirati glede na predložene

dokumente (npr. poškodovana serijska številka na garancijski nalepki).

Pooblaščeni servisni centri
Obiščite www.sencor.eu za podrobne informacije.
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