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Varnostni napotki 

Pri načrtovanju tega izdelka oblikovalci v celoti upoštevajo varnostne in druge težave. 
Kljub temu pa lahko povzroči električni udar ali požar, če ne deluje pravilno. Zato morajo 
uporabniki uporabljati stroj v skladu z naslednjimi navodili. Ta CD predvajalnik sprejme 
polprevodniško enoto, brez nadomestnih delov, ki jih uporabniki lahko zamenjajo. 
Naprave ne razstavljajte, da bi se izognili električnemu udaru. če je stroj poškodovan, 
prosite usposobljenega vzdrževalca za popravilo. 

 
Moč 
Preden priklopite napravo v vtičnico, preverite če napetost vaše vtičnice ustreza 
napetosti, ki je označena na oznaki na napravi. 
 
Prozračevanje 
Funkcija odzračevanja zraka na glavni enoti je preprečiti pregrevanje CD predvajalnika. 
Ne pokrivajte ali blokirajte teh odprtin tako, da jih položite na posteljo, kavč, preprogo ali 
podobno površino. 
 
Vir vro čine 
Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov vročine, kot 
so grelci, radiatorji, peči in podobni objekti.  
 
Voda in vlaga 
Tega stroja ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot so kopalnica, kuhinja, vlažna klet in 
podobno. 
 

Čiščenje 

Pred čiščenjem najprej izklopite napajanje. Za čiščenje stroja ne uporabljajte tekočega 
čistilca ali korozivne tekočine, očistite ga z mehko krpo. 

Vrata pladnja za disk 

Medtem ko zapirate vrata pladnja za disk, pazite na to, da se ne poškodujete. 

Obremenitvena teža 

Na stroju ne postavljajte težkih predmetov, da bi preprečili poškodbe. 

Povezovanje druge opreme 

Pred priključitvijo druge opreme s predvajalnikom CD-ja poskrbite, da boste odklopili 
napajanje. V nasprotnem primeru lahko poškoduje opremo ali uporabnike. 

Radijski laser 

Medtem ko je ohišje odprto in CD predvajalnik deluje, ne gledajte laserja neposredno s 
golimi očmi. V nasprotnem primeru lahko poškoduje vaš vid. 



Disk 

Izogibajte se uporabi diska, ki je razpokan, deformiran ali popravljen. V nasprotnem 
primeru lahko naprava ne deluje pravilno in skrajša joj se življenjsko dobo. 

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; 
F) Notranji del daje žgani vonj. 

 

Vzdrževanje 

Če niste seznanjeni z tehničnimi veščinami za vzdrževanje tega stroja, ne poskušajte 
ga popraviti sami. Če odprete glavno ohišje, se lahko izpostavite električnemu udaru. 
Če je potrebno, se obrnite na usposobljenega vzdrževalca. 
 
Zamenjava rezervnih delov 
Če morate zamenjati rezervne dele, se obrnite na usposobljenoga vzdrževalca, da 
zamenjate dele istoga modela. Če zamenjate različne dele modela, to lahko povzroči 
resnejšo okvaro, električni udar ali skrajša življenjsko dobo stroja. 
 
Varnostni pregled 
Po opravljenem kakršnegakoli servisiranja vprašajte servisnega delavca, da preveri, ali 
naprava pravilno deluje. 
 
Opomba: 
Prosimo, da pozorno preberete vse varnostne napotke in jih shranite, če jih boste 
morda želeli kasneje ponovno prebrati. 

Varnostne ukrepe 

1. Pri predvajanju CD predvajalnika uporabite originalni embalažni karton in 
embalažo. To je najboljši način za zaščito predvajalnika s tovarniškim paketom. 

2. Predvajalnika CD-jev ne nameščajte v bližini hlapne tekočine in ne dovolite, da 
se izdelek gume ali plastike dolgo poveže s predvajalnikom, kar bo pustilo 
sledove na pokrovu stroja. 

3. Po dolgotrajnem delovanju zgornji pokrov ali zadnja plošča izhlapi toploto, kar je 
običajen pojav in ne okvara. 



4. Medtem ko ne uporabljate CD predvajalnika, vzemite disk iz predala za CD in 
nato izklopite napajanje. 

5. Medtem ko predvajalnika CD-jev ne uporabljate dlje časa, nekateri funkcijski 
gumbi morda ne bodo delovali. Da bi se izognili temu, svetujemo, da gumbe 
uporabljate nekaj časa in preverite vlago. 

Varnostne ukrepe za lokacijo 

Medtem ko je predvajalnik CD-jev na strani televizorja, radia ali videorekorderja, lahko 
pojavi pojav, kot da se zvok izgubi. Zato predvajalnik CD-jev postavite daleč od te 
opreme. 

Varnostne ukrepe za čiščenje 

1. Za čiščenje uporabite čisto in mehko krpo. 
2. Mehko krpo lahko rahlo potopite v vodo. Za čiščenje ne uporabljajte gobic z 

jekleno volno ali jekleno volno, ker bi to lahko opraskalo površino. Za čiščenje 
zunanjega ohišja ne uporabljajte razredčil, bencina ali topil. 

3. Za čiščenje predvajalnika CD-jev uporabite krpo, namočeno v kemikalije, in 
vedno sledite navodilom za čiščenje predvajalnika CD-jev. 

 
Opomba: 
Čiščenje in prilagajanje notranjih delov mora opraviti usposobljeni vzdrževalni delavec. 
V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vašega predvajalnika CD-jev in 
njegovega življenjskega obdobja se lahko skrajša. 
 
Varnostne ukrepe za CD 
 

1. Kako ravnati z diskom: ne dotikajte se strani za predvajanje. 
 

 
 
 
 

 
2. Čiščenje diska: Za čiščenje CD-jev ne smete uporabljati negovalnih sredstev za 

gramofonske plošče kot je razpršilo za gramofonske plošče, čistilnih tekočin, 
antistatičnih razpršil ali topil kot so bencin, razredčila ali ostale kemikalije, ki jih 
lahko kupite v trgovini. Trdovratne madeže lahko odstranite z vlažno usnjeno 
krpo za čiščenje šip.  

 

 

 

 

 



3. Shranjevanje diska: postavite disk v škatlo, ki je varna pred vlago, prahom in 
direktnim soncem. 

 

 

 

Lastnosti 

Pozorno preberete ta uporabniški priročnik, preden začnete z uporabo. Shranite 
priročnik za prihodnjo uporabo. 
 

• Kompatibilen z CD, MP3, CD-R, CD-RW, in podobno 
• Z USB vhodom 
• Z Bluetooth funkcijo 
• Daljinec polnog delovanja 
• FM stereo radijski sprejemnik 
 
Navodila za uporabo Daljinec  FM antena  Baterija 

 
Opomba:  
CD predvajalnik ni združljiv z vsemi diski. Nekaterih diskov ni mogoče prebrati, ker je 
disk umazan, slabe kakovosti in podobno. 
 
Pomembna obvestila 
 
• Prosimo, da pozorno preberete vse varnostne napotke. 
• Vedno upoštevajte vsa opozorila. 
• Vedno upoštevajte vse napotke. 
• Uporabljajte le dodatne pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec 
• Na napravo ne smete postavljati odprtih virov požara kot so npr. goreče sveče. 
• Uporabite napravo v zmernem podnebnem območju. 
• Niti proizvajalec niti prodajalec naprave pod nobenim pogojem ne prevzamejo 
odgovornosti za kakršne koli neposredne ali posredne škode, ki bi nastala zaradi 
neupoštevanja navodil za namestitev, nastavitev, uporabo, servisiranje ali čiščenje 
te naprave, kot je opisano v priročniku naprave. 
• Zaščitite napravo pred udarci, padcem, udarcem, tresenjem in proti vibracijam, 
vlažnosti in prahu. 



• Te naprave ne smejo uporabljati otrokiče jih ne nadzoruje druga oseba, ki je 
zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo 
uporabljati.  
• Prezračevalne reže na zadnji steni in na straneh morajo biti vedno proste. Ne 
smete jih pokrivati z zavesami, odejami ali časopisi. Zaščitijo enoto pred 
pregrevanjem in zagotovijo njegovo pravilno delovanje. Reže 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. 
• Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov vročine, 
kot so grelci, radiatorji, peči in podobni objekti (vključno z ojačevalniki). Visoke 
temperature bistveno zmanjšajo življenjsko dobo elektronskih komponent v napravi. 
Ne uporabljajte naprave ali ga zapustite v bližini odprtega ognja. 
• Preprečite, da bi naprava prišla v stik z vodo ali vlago. Naprave ne uporabljajte v 
bližini kopalnih kadi, bazenov ali škropeče vode. 
• Redno pregledujte napravo in nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave. 
• Naprava je opremljena s posebnimi pasivnimi radiatorji, ki zagotavljajo bogat in 
naraven zvok tudi iz majhne naprave in delujejo podobno kot nizkotonski zvočnik. Ne 
pokrivajte ali preprečite njihove funkcije. 
 
Popravila in vzdrževanje 
 

• Da preprečite nevarnost poškodb zaradi električnega udara ali nastanka požara, 
naprave ne odstranjujte iz svojega ohišja - znotraj tega dela ni mogoče popraviti ali 
prilagoditi uporabnika brez ustrezne opreme in kvalifikacij. Če naprava potrebuje 
nastavitev ali popravilo, se obrnite na strokovno servisno službo. 

• Vprimeru neobičajnih dogodkov med uporabo naprave, npr. če je iz naprave prisotna 
izrazita vonj ali gori izolacija ali dima, takoj izklopite napravo, jo odklopite iz vira 
napajanja in ga ne uporabite, dokler ne dobite rezultatov pregleda, ki so ga opravili 
zaposleni pri proesionanomu servisnome centru. 

• Vsa popravila opravlja usposobljeno osebje. Popravila so potrebna, če je 
naprava na kakršen koli način poškodovana, na primer v napravi vlije tekočina, v napravi 
vstopajo tujki, naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne deluje kot 
običajno ali če je padla.Napravo čistite samo s suho krpo. 
• Za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčil ali kakršnih koli drugih topil ali 
kakršnih koli abrazivnih čistilnih sredstev, jeklene volne ali gobic z jekleno volno. 

  



Plošča 
 
Sprednja ploš ča    Zadnja ploš ča  
 

    
 

STANDBY/VKLOP 
PLAY/PAUSE 
STOP 
VIR 
PREJŠNJI 
NASLEDNJI 
ODPRI/ZAPRI 
PREDAL ZA CD 
USB VHOD 
LINE IN 
TIPKA ZA GLASNOST  
ZASLON 
PRIKLJUČEK ZA ZVOČNIK 
PRIKLJUČEK ZA FM ANTENO  
 
 
 
 

Povezava avdio sistema  
 

Avdio vhod za oja čevalnik   Bluetooth 

Zvočnik 

 



 

Izhod za zvo čnik 

CD avdio izhod 

Izhod za zvo čnik 

Priključite zvočnike na izhodne sponke zvočnikov s priloženimi kabli zvočnikov. 
 

LINE IN  

Ta enota ima dodatno skupino priključkov za avdio vhod. lahko analogne stereo zvočne 
signale vnesete iz dodatnih naprav, kot so VCD, CD, VCR, MP3 predvajalnik, in 
podobno. Uporabite avdio kabel za priključitev stereo audio izhodnih priključkov VCD, 
CD, VCR predvajalnik na vhodni terminal (LINE IN) te enote. Njen ustrezni signal je 
LINE IN, ki bo na voljo s pritiskom na tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku. 
 
MP3 način 

Vstavite USB v USB vhod. Nato pritisnite gumb USB ali pritisnite gumb SOURCE in 
izberite vir USB. Pritisnite gumb za nastavitev glasnosti ali izberite skladbo, ki jo želite. 
 

  Opozorilo: 
 

Glede na raznolikost naprav, ki so na voljo na trgu, ni zagotovljena združljivost 
in zmogljivost vseh medijev. pomnilniške naprave, ki jih želite povezati, je treba 
vnaprej preskusiti ali oblikovati v format datoteke FAT32. Morda ne bo mogoče 
predvajati zaščitenih medijev, datotek ali vsebine, ki jih vsebujejo. Predvajanje 
preizkušenih in nezaščitenih medijev in vsebine. 



 
 
Opomba: 
Medij z močjo, ki je večja od USB flash pomnilnika, mora biti priključena samo, če ima 
svoj vir energije. 
 
Bluetooth povezava 
Model predvajalnika je SMC4120B, pritisnite gumb SOURCE, da preklopite na ustrezen 
vir signala, uporabite svoj pametni telefon za iskanje bluetooth signala predvajalnika, 
nato pa po potrebi vnesite geslo 0000, nato se bo prikazalo BT na zaslonu in 
predvajalnik se bo sinhroniziral, če želite predvajati skladbe na vašem pametnem 
telefonu, medtem ko so uspešno povezani. Izklopite bluetooth na pametnem telefonu, 
da izklopite povezavo Bluetooth. Bluetooth je prvič priključen na vaš pametni telefon, 
odklopite bluetooth na vašem pametnem telefonu in ga znova priključite, predvajalnik se 
bo spomnil vašega pametnega telefona in se bo samodejno povezal. Pritisnite PLAY / 
PAUSE za nadaljevanje predvajanja. 
 
Opomba: 
V načinu bluetooth so aktivni tudi gumbi PLAY/PAUSE, MUTE, NEXT, PREVIOUS.  
 
Opomba: 
Razpon bluetooth povezavo je 10 metrov. 
 

  Opozorilo: 
Nekatere povezane naprave lahko podpirajo nedeljene nastavitve glasnosti. če 
ena od priključenih naprav ne podpira te funkcije, potem bo prilagoditev 
glasnosti delovala na obeh napravah posebej. 

 
 
Daljinsko upravljanje          

stavite baterije v daljinski upravljalnik. Na daljinskem upravljalniku usmerite daljinski 
upravljalnik na sprednji plošči. Daljinski upravljalnik deluje na razdalji približno 8 metrov 
od teh senzorja in v kotu približno 30 stopinj od leve in desne strani. 
 
 
Namestitev baterij  
 

Odstranite pokrov prostora za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika. 

Naložite 1 baterijo AAA / 1,5 V v prostor za baterije, tako da je baterija vstavljena s 
pravilno polarnostjo, ki ustreza simbolom +, - kot je prikazano v predelu za baterije. 

Vrnite pokrov predela za baterije. 



 
 
 
 

 
 
 
Opomba:  

• Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne nameravate uporabljati, potem odstranite 
baterije.  

• V nasprotnem primeru lahko baterije iztečejo in poškodujejo daljinski upravljalnik.  
• Daljinskega upravljalnika ne odlagajte na izjemno vročih ali zelo vlažnih mestih. 
• Baterije lahko vsebujejo strupene snovi, ki so škodljive za okolje. Iz tega razloga 

baterije obvezno odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. Baterij nikoli 
ne smete metati med običajne gospodinjske odpadke. 

 
Daljinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



 

 
STANDBY 
CD 
USB 
FM 
PROGRAMIRANJE/SHRANJEVANJE 
BRZO NAZAJ/PREJŠNJO 
PLAY/PAUZA 
MAPA- 
MAPA+ 
10-/TUN- 
10+/TUN+ 
JAKOST ZVOKA- 
EQ 
OTPRI/ZAPRI 
VIR 
PONOVI 
BRZO NAPREJ/NASLEDNJE 
NAKLJUČNO PREDVAJANJE 
STOP/AUTO 
JAKOST ZVOKA+ 
MUTE/SLEEP 
 



Osnovno predvajanje 
          
Delovanje CD-ja         

• Pritisnite, da vklopite enoto. Ponovno pritisnite, da postavite enoto v 
stanje pripravljenosti. 
• Pritisnite, da odprete ali zaprete pladenj za diske. 
 
 
• Pritisnite za vstop v način USB. 
 
• Pritisnite za vstop v način CD. 
 
• Pritisnite za vstop v način FM sprejemnik. 
• Večkrat pritisnite, da preklopite med načinom CD, LINE IN, 
BLUETOOTH, USB in TUNER. 
 
• Pritisnite za ustavitev predvajanja. 
 

• Pritisnite, če želite začasno ustaviti predvajanje. Ponovno pritisnite, da 
nadaljujete predvajanje.  
• Držite ta gumb 5 sekund, da odklopite bluetooth. 
• Pritisnite, če želite preskočiti na naslednje poglavje / skladbo. 
 
• Držite za hitro predvajanje naprej. 
 
• Pritisnite, da se vrnete na prejšnje poglavje / skladbo. 
 
• Držite za hitro predvajanje nazaj. 
 
• Pritisnite VOLUME + da se glasnost poveča. 
 
• Pritisnite VOLUME i da zmanjšate glasnost.  
 

• V načinu zaustavitve postavite CD in pritisnite MEMORY / PRO za 
dostop do programskega načina. Pritisnite puščice in 

znova pritisnite MEMORY / PRO, da potrdite izbiro. Pritisnite za 
začetek predvajanja programa. 
• Pritisnite, da začasno izklopite zvok. Pritinsite da ga ponovno vklopite. 
Zadržite privzeto stanje spanja, večkrat pritisnite, da izberete čas spanja 
in izberete možnost SLEEP OFF, da onemogočite funkcijo spanja, po 
kateri se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Nato 

pritisnite STAND BY, da se zbudi. 
 



• Pritisnite, da preklopite na način naključnega predvajanja. 
 

• večkrat pritisnite, da preklopite načine ponavljanja 
 

• Vsakič, ko pritisnete ta gumb, boste povečali za deset skladb. 
 

• Vsakič, ko pritisnete ta gumb, se boste zmanjšali za deset skladb. 
• Pritisnite, da preskočite v naslednjo mapo. 
 
• Pritisnite, da preskočite v prejšnjo mapo. 
 
 
• Pritisnite, da preklopite načine izenačevalnika. 
 
 

 
 

Delovanje sprejemnika 

V načinu sprejemnika se uporabljajo naslednji gumbi. Pritisnite FM, da izberete način 
sprejemnika. 

 
• TUN+: pritisnite, če želite natančno nastaviti (povečati) frekvenco. 
• TUN-: pritisnite, če želite natančno nastaviti (zmanjšati) frekvenco. 
• Držite tipko TUN +/-, da neprestano povečate / zmanjšate frekvenco. 
 
• Držite za samodejno optično branje radijskih postaj za radiodifuzijo, 
ponovno pritisnite, da ustavite samodejno iskanje. 
• Pritisnite za preskok na naslednjo prednastavljeno postajo. 
 
• Pritisnite za preskok na prejšnjo prednastavljeno postajo. 
 
• Po nastavitvi na novo frekvenco pritisnite MEMORY / PRO, nato 
izberite želeno postajo pritisjom na , ponovno pritisnite 
MEMORY / PRO, da shranite prednastavljeno postajo. 

 
 

 
Opomba: 
V načinu Tuner, so aktivni tudi gumbi VOLUME+/-, MUTE. Za podrobnosti prosimo 
poglejte Delovanje CD-ja v istem poglavju. 

 
 
 
 



Odrpravljanje težav   

Če naprava ne deluje, tako kot bi morala, potem jo preverite s pomočjo naslednje tabele. Če 
motnje ne morete odpraviti s pomočjo tabel, potem se obrnite na proizvajalca. 
 
Težava Možen vzrok  Rešitev  
Brez mo či Napajalni kabel ni 

priključen na napajanje ali 
ni varno priključen na 
napajanje. 
 

Preverite, ali je napajalni 
kabel pravilno priključen na 
napajanje. 
 

Zvok  
Ni zvoka ali je zvok 
izkrivljen. 
 

• Avdio kabli niso varno 
povezani. 

• Glasnost je nastavljena 
na minimum. 

• Zvok je izklopljen. 
 

• Varno povežite zvočne 
kable. 

• Povečajte glasnost. 
• Za vklop zvoka 

pritisnite MUTE na 
daljinskem 
upravljalniku. 

• Pritisnite PLAY / 
PAUSE. 

CD se ne predvaja.  • Disk postavljen v 
pladenj za disk na 
napačen način. 

• Enota ni združljiva z 
diskom. 

• Disk je umazan. 

• Preverite, ali je disk 
vstavljen v pladenj za 
disk s stranjo nalepke 
navzgor. 

• / 
• Očistite disk. 

Predvajalnik ne deluje, 
če je v predvajalnik 
vstavljen USB. 
 

• Povezani pogon USB 
verjetno ni certificiran. 

 

• Predvajalnik ne more 
predvajati nobenega 
neurejenega pogona 
USB. Če predvajalnik 
ne deluje, ga izklopite, 
odklopite napajalni 
kabel iz vtičnice in 
odklopite pogon USB iz 
plkayerja. Nato znova 
vključite predvajalnik. 
Predvajalnik bo 
nadaljeval z normalnim 
statusom. 

Gumbi na enoti ne 
delujejo. 
 

• Statična elektrika moti 
enoto. 

• Izklopite in izključite 
napravo. Nato 
priključite vtič na 
napajanje in ga 
ponovno vklopite. 

Daljinski upravljalnik ne 
deluje. 

• V daljinskem 
upravljalniku ni baterije. 

• Namestite baterijo AAA 
/ 1.5 V v daljinec.  



 • Baterije so brez 
napajanja.  

• Daljinski upravljalnik ni 
usmerjen na senzor za 
daljinsko upravljanje. 

• Daljinski upravljalnik je 
izven delovnega 
območja. 

• Enota je izključena. 

• Zamenjajte baterije z 
novimi.  

• Preverite, ali je daljinski 
upravljalnik usmerjen 
na senzor daljinskega 
upravljalnika.  

• Prepričajte se, da je 
daljinski upravljalnik v 
območju delovanja. 

• Izklopite napravo in jo 
odklopite iz vtičnice. 
Nato spet vključite 
napravo. 

         
Specifikacije 

Napetost: ............................................................................................ AC 100-240 V, 
50/60 Hz 
Poraba energije…………………………………………………………….20 W 
Pogoji okolice:  

Temperatura............................................................... -10 C do +35 C  
Vlažnost zraka……………………………………………5-90 %  

Izhod diska 
  S/N (A težava)……………………………………….  80 dB (1kHz) 
  Dinamično območje…………………………………  70 dB (1kHz) 
  THD + NOISE………………………………………..  -60 dB (1kHz) 
         WOW FLUTTER…………………………………….je pod mejo merilne  
                                                                                                   Naprave 
Sprejemnik 
         Razpon frekvenčnega pasa.......................................87.5 MHz – 108 MHz 
 
Izhodna moč (Max): ......................................................................W x 2 (impedanca 6 ) 
Frekvenčni odziv…………………………………………………………..84 Hz-18KHz 
    



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. 


