
 

 

NAVODILA ZA UPORABO  

PRENOSNI RADIO S PREDVAJALNIKOM CD/MP3/USB 

SI 

 

 

 

 

 

 



OPOZORILO 

1. OPOZORILO:  
2. OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost od električnega udara, izdelka ne 

postavljajte v prostore z visoko vlago (npr. v kopalnico, v bližino bazena). Ne 
postavljajte ga na mesto, kjer je lahko izpostavljen vlagi in kapljanju ter polivanju 
vode. Na aparatu ne smejo biti nameščeni predmeti, kot so vaze 

3. OPOZORILO: Baterija ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi,,ognju ali 
podobno. 

4. OPOZORILO: Omrežni vtič se uporablja kot odklopna naprava, odklopljena naprava 
ostane zlahko uporabna. 

5.                   Nevidno lasersko sevanje ob odpiranju. Ne izpostavljajte se laserskemu 
žarku.            

 

6.    Pravilno odstranjevanje izdelka. Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali 
embalaži pomeni, da se izdelek ne smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da za 
izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za elektronske in električne odpadke. 
Pravilno odstranjevanje takih odpadnih materialov ohranja dragocene naravne vire 
in prispeva k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za 
najbližjo mesto za odlaganje teh vrst odpadkov se lahko pozanimate pri vašem 
lokalnem komunalnem podjetju. 

 
7. Na napravo ne postavljajte gorečih predmetov, npr. gorečih sveč. 

 
8. Treba opozoriti na okoljske vidike odstranjevanja baterij. 

 
9. Uporabljajte napravo v zmernih podnebjih. 

 
10. Podatki o označevanju se nahajajo na dnu enote. 

 
11. Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. 

 
12. Omrežni vtič naprave ne sme biti oviran in ga treba zlahko dostopati med 

predvideno uporabo. 
 

13. Da popolnoma izključite napajanje, omrežni vtič naprave treba odklopiti iz omrežja. 
 

  



OPOZORILO 
 
Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno zamenjana. 
Zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto. 
 
DA BI PREPREČILI NEVARNOST POŽARA ALI UDARCA, APARATA NE 
IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI. 
 

                 OPOZORILO 
          
      NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
           ŠOKA NE ODPIRAJTE 

 
 

SIMBOL STRELE ZNOTRAJ ENAKOSTRANI ČNEGA TRIKOTNIKA - 
uporabnika opozarja, da se v notranjosti naprave nahajajo nezavarovane 
komponente, ki so pod dovolj visoko električno napetostjo, da lahko 
uporabnika stresejo do smrti. 

 
 

SIMBOL KLICAJA ZNOTRAJ ENAKOSTRANI ČNEGA 
TRIKOTNIKA - uporabnika opozarja, da so izdelku priložena pomembna 
navodila za uporabo naprave in navodila v primeru težav. 
 

 
Na enoto je pritrjena naslednja etiketa, ki navaja ustrezen postopek za delo z 
laserskim žarkom: 

 
CLASS 1 LASER ETIKETA IZDELKA –  
Ta nalepka je pritrjena na mesto, kot je prikazano, 
da obvesti, da naprava vsebuje lasersko 
komponento. 
 
 
 
OPOZORILO ETIKETA IZDELKA O SEVANJU –  
Ta oznaka je nameščena znotraj enote, kot je 
prikazano na sliki, da opozori na nadaljnje ukrepe na 
enoti. oprema vsebuje laserske sevalne laserje v 
mejah laserskih izdelkov razreda 1. 

 
 
 
 
 



1. PREBERITE NAVODILA  – Pred delom z napravo preberite vsa navodila glede 
varnosti in samega delovanja naprave. 

 
2. SRHANJEVANJE NAVODIL  – Shranite navodila za varno delovanje naprave za 

morebitno nadaljnjo uporabo. 
 

3. UPOŠTEVANJE OPOZORIL  – Dosledno upoštevajte vsa opozorila glede 
varnosti in pravilnega ravnanja z napravo. 
 

4. UPOŠTEVANJE NAVODIL  – Upoštevajte vsa navodila glede ravnanja z 
napravo.  
 

5. VODA IN VLAGA  – Ne uporabljajte naprave v bližini vode in denimo kopalnih 
kadi, umivalnikov, pomivalnih korit, bazenov in drugih virov vlage. 
 

6. ZRAČENJE – Napravo namestite tako, da njen položaj ne bo preprečeval 
pravilnega zračenja. Naprave denimo ne postavljajte na posteljo, kavč, odeje ali 
druge površine oz. vgradne elemente, ki bi utegnile zavirati dovod zraka. 
 

7. VROČINA – Naprava naj ne bo v bližini virov vročine, kot so radiatorji, peči ali 
drugih naprav, ki tvorijo vročino (vključno z ojačevalci). 
 

8. VIR NAPAJANJA  – Priklopite napravo na vir napajanja, ki je predpisan v 
navodilih za uporabo ali na oznakah na sami napravi. 
 

9. ZAŠČITA ELEKTRIČNEGA KABLA  – Električni kabel naj poteka tako, da ga ne 
bo možno pohoditi in da ne bo možno nanj odlagati ostrih ali težkih 
predmetovprav tako. Bodite posebej pozorni na vtikače, vtikalne doze in mesta, 
kjer je kabel speljan iz naprave same. 
 

10. ELEKTRIČNI VODI – Zunanja antena naj bo nameščena stran od električnih 
vodov. 
 

11. ČAS NEUPORABE  – Če naprave dlje časa ne boste rabili, jo odklopite iz 
električne vtičnice. 
 

12. TEKOČINE IN PREDMETA – Bodite posebej pozorni, da skozi odprtine ne pade 
v ohišje naprave kak predmet oz. se po napravi ne razlije tekočina. 
 

13. SERVIS ZARADI NASTALE ŠKODE  – Napravo pošljite na servis v naslednjih 
primerih: 
A. Električni kabel ali vtikač je poškodovan. 
B. V ohišje naprave je padel kak predmet/po napravi se je razlila tekočina. 
C. Naprava je bila izpostavljena dežju. 
D. Naprava je padla na tla/ohišje je poškodovano. 
E. Naprava ne deluje pravilno oz. je v njenem delovanju zaznati spremembe. 



 
14. POPRAVILA  – Z izjemo nekaj primerov, navedenih v navodilih, ne popravljajte 

naprave sami. V vseh ostalih primerih naj vam jo popravijo na servisu. 
 

Opombe: 
a) Priporočljivo je, da pustite CD v enoti, tudi če je ne uporabljate. Tako preprečite 
nabiranje in kopičenje prahu na optični leči. 
b) Če pride do napake pri predvajanju ali obvestila o napaki na zaslonu, odklopite 
napravo iz elektrike in zamenjajte baterija. Nato priklopite napravo nazaj v elektriko. 
 
PRED DELOVANJEM NAPRAVE 
Opombe: GLEDE ZGOŠ ČENK. 
Ker lahko umazani, poškodovani ali napačni CD-ji poškodujejo aparat, je treba paziti na 
naslednje postavke: 

a. Uporabite samo zgoščenk s spodnjim znakom. 
b. CD: samo zgoščenke z digitalnim avdio signalom. 

 
 

 
 
 

 
 

NAPAJANJE 

 

do zidne vtičnice   do AC IN   vstavite 6 baterija tipa C v  
                                                                                                 prostor za baterije 



 
NAPAJANJE PREKO ELEKTRI ČNEGA OMREŽJA 
lahko napajate vaš prenosni sistem tako, da priklopite napajalni kabel za izmenični tok v 
vtičnico AC na hrbtni strani enote in v zidno vtičnico. Preverite, da se napetost v vaših 
vtičnicah ujema z napetostjo, označeno na vaši napravi. Električni kabel povežite z 
napravo, nato vtikač vtaknite v vtičnico. 
 
NAPAJANJE PREKO BATERIJ 
Vstavite 6 baterija tipa C v prostor za baterije. Prepričajte se, da so baterije vstavljene 
pravilno, da se izognete poškodbam naprave. Vedno odstranite baterije, če aparata ne 
uporabljate dlje časa, ker to lahko povzroči puščanje baterij in potencialno poškodbo 
aparata. 
 
Opombe:  

- Ne mešajte različnih vrst baterij. Ne mešajte starih in novih baterij, ko jih 
vstavljate v napravo. 

- Poskrbite, da naprava ni povezana z električnim omrežjem, ko vstavljate baterije. 
 

LOKACIJA NADZORA 

 

ZVOČNIK          ZVOČNIK 
 
 
USB VHOD          AUX IN VHOD 
 
 
 
 
 
 
          CD VRATCA 
 
 
 
 
 
LCD ZASLON 
GUMB ZA VKLOP/IZKLOP                PLAY/PAUZA/+10 
MODE/PROGRAM        MEMORY + / STOP 
JAKOST ZVOKA +      
                                                                                            SKIP + (preskok) /TUNING+ 
 
                                       JAKOST ZVOKA -   SKIP – (preskok) / TUNING - 
 



 
 
        TELESKOPSKA ANTENA                   POKROV PREDELA ZA BATERIJE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       VHOD AC  
 
 

OSNOVNA FUNKCIJA 

SPLOŠNO DELOVANJE 

- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko FUNCTION 0,5 sekunde, da 
vklopite napravo. 

- Enkrat pritisnite tipko FUNCTION, da preklopite na drug način rada. 
(Ima samo način rad Radio in CD/MP3/USB/AUX-IN.) 

- Enkrat pritisnite in držite tipko FUNCTION 2 sekunde da zklopite napravo. 
(Ni važno, v kakšnem načinu.) 

RADIO DELOVANJE 

SPLOŠNO DELOVANJE 

1. Enkrat pritisnite tipko FUNCTION da izberete načina rada FM. 
2. Prilagodite radijsko frekvenco na želeno postajo z gumbom SKIP + ali SKIP -. 

ZA BOLJŠI SPREJEM 

FM 

Za poslušanje FM radijske postaje izvlecite teleskopsko anteno in jo namestite tako, da 
dobite čim boljši.sprejem. 
 
STEREO 

1. Pritisnite tipko ST da izberete MONO ali STEREO. 



2. ST bo prikazan na zaslonu v stereo načinu rada. 

PREDNASTAVLJENE (PRESET) POSTAJE 

1. Izberite želeno postajo z gumbom SKIP + ali SKIP -. 
2. Pritisnite gumb MODE, na zaslonu se bo pokazalo P01. 
3. Pritisnite gumb SKIP + ali SKIP -, da izberete položaj prednastavljene postaje. 
4. Ponovno pritisnite gumb MODE, da potrdite želeno radijsko postajo v pomnilniku. 
5. Ponovite koraka 1,2,3 in 4, da shranite druge želene radijske postaje v pomnilnik. 
6. Pritisnite gumb M+/STOP, na zaslonu se bo pokazalo PXX, pritisnite ponovno 

gumb M+/STOP, pojdite na naslednjo prednastavljeno radijsko postajo. 

CD / MP3 DELOVANJE 

SPLOŠNO DELOVANJE 

Pritisnite da začnete predvajati CD / MP3. 
Pritisnite ponovno, da zaustavite predvajanje CD-jev. 
Pritisnite pomovno da nadaljujete s predvajanjem. 
Ponovno pritisnite, če želite iti na naslednjo skladbo ali         
nazaj na prejšnjo skladbo. 
Pritisnite, če želite ustaviti vse delovanje CD ali MP3. 
S pritiskom na tipko 2 sekundi premakne predvajanje 10    

            posnetkov - za CD-je z samo MP3 posnetki. 

 

PREDVAJANJE 

1. Pritisnite gumb Function da izberete način rada CD. 
2. Odprite vratca zgoščenke z gumbom za odpiranje. Vstavite zgoščenko z 

nalepko, obrnjeno navzgor.  
3. Zaprite vratca. 
4. Vklopi se samodejno iskanje prve vsebine, če je disk v notranjosti.  

Za CD / MP3 – na zaslonu se prikaže skupno številko skladb. 
5. Pritisnite gumb PLAY / PAUSE za začetek predvajanja. 
6. Pritisnite gumb VOL + ali VOL – za nastavite glasnosti na želeno raven. 
7. Pritisnite ponovno gumb PLAY / PAUSE za nastavitve predvajanja. 
8. Pritisnite gumb STOP ko ste končali.  

 

CD / MP3 DELOVANJE 

 

PROGRAMIRANJE 



Do 20 skladb za CD-je in 99 skladb za MP3 je mogoče programirati za 
predvajanje v katerem koli vrstnem redu. Pred uporabo ne prepričajte, pritisnuti 
gumb STOP.  

1. Pritisnite gumb MODE, na zaslonu se bo pokazalo P01. 
2. Izberite želeno skladbo z gumbom SKIP + ali SKIP -. 
3. Ponovno pritisnite gumb MODE, da potrdite želeno skladboo v pomnilniku. 
4. Ponovite koraka 2 in 3 da shranite druge želene skladbe v pomnilnik. 
5. Ko so vse želene posnetke programirane, pritisnite gumb PLAY / PAUSE za 

predvajanje plošče v programiranem vrstnem redu 
6. Pritisnite gumb STOP ko ste končali in za za prekinitev programiranega 

predvajanja. 
 

NAČIN RADA 

Pritiniste gumb MODE med predvajanjem CD / MP3 plošče, vsak pritisek preklopi način 
delovanja na naslednji način: 

1- PONOVI 1 
2- PONOVI MAPU 
3- PONOVI VSE 
4- NAKLJUČNO 
5- NORMALNO 

PREDVAJANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USB DELOVANJE 

SPLOŠNO DELOVANJE 

Pritisnite da začnete predvajati s USB-a. 
Pritisnite ponovno, da zaustavite predvajanje USB-a. 
Pritisnite pomovno da nadaljujete s predvajanjem. 
Ponovno pritisnite, če želite iti na naslednjo skladbo ali         
nazaj na prejšnjo skladbo. 
Pritisnite, če želite ustaviti vse delovanje USB-a. 
Pritisnite in držite tipku 10 + 2 sekunde premakne    

             predvajanje 10 posnetkov 
 

PREDVAJANJE 

1. Priključite ali vtaknite v napravo v vhod. 
2. Pritisnite gumb Function da izberete način rada USB. 
3. Predvajanje se bo samodejno začelo s prvega posnetka in na zaslonu bo 

prikazano USB. 
4. Pritisnite ponovno gumb PLAY / PAUSE za nastavitve predvajanja. 
5. Pritisnite gumb STOP ko ste končali.  

 

PROGRAMIRANJE, NAČIN RADA 

Programiranje in način rada su enaki kot pri CD-ju. Prosimo, glejte delovanje CD-ja. 

 

DRUGE ZNAČILNOSTI 

AUX-IN 

1. Priključite kabel 3.5 mm na vašo enoto in napravo z izhodni priključek 3,5 mm. 
2. Pritiniste gumb FUNCTION da izaberete način rada AUX. 
3. Pritisnite gumb PLAY na napravi in uživajte. 

Opomba: 
- Aux-in kabel 3.5 mm ni vključen. 

 

AUTOMATSKI IZKLOP 

Izdelek je opremljen s funkcijo za samodejno varčevanje z energijo v načinu rada 
CD/MP3/USB/AUX-IN. Če je naprava v načinu STOP, PAUSE ali NO DISC več kot 10 
minut, se bo samodejno izklopila. Znova pritisnite gumb POWR/FUNCTION, da ponovno 
aktivirate enoto. 



NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE RABLJENE EMBALAŽE ZA PAK IRANJE 

Odstranite odpadni embalažni material na za to namenjenem javnem zbirnem mestu za 
odlaganje odpadkov. 

 

ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRI ČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV 

Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali embalaži pomeni, da se izdelek ne 
smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da za izdelek odložite na ustreznem 
zbirnem mestu za elektronske in električne odpadke. V nekaterih državah 
Evropske unije in evropskih državah nečlanicah lahko izdelek tudi vrnete 
vašemu prodajalcu, če kupite enakovredno napravo. Pravilno odstranjevanje 

takih odpadnih materialov ohranja dragocene naravne vire in doprinaša k preprečevanju 
negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za najbližjo mesto za odlaganje teh vrst 
odpadkov se lahko pozanimate pri vašem lokalnem komunalnem podjetju. Neustrezno 
odlaganje teh vrst odpadkov je lahko v nasprotju z nacionalnimi predpisi in s tem predmet 
kazenskih sankcij.  

 

Za poslovne subjekte v Evropski uniji 

Če želite odstraniti odpadno elektronsko ali električno napravo, se za ustrezne informacije 
obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja. 

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije 

Če želite odstraniti odpadni izdelek, si pridobite ustrezne informacije pri organih lokalne 
skupnosti ali pri vašem prodajalcu. 

 

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

 

Pridržujemo si pravice do spremembe besedila, oblike in tehničnih specifikacij brez 
predhodnega obvestila.  

Izvirna verzija je v češki.  

Proizvajalec:  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 upravične 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). 
 
Poobla ščeni servisni centri 
Obiščite www.sencor.eu za podrobne informacije. 


